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Pl\ESIDENCJA. llo· Sll.,; ~lXElM JUNIOR. 

:311HMA1Uo..-Eccpedie,.le.- Dispensa tia petm.de pn•crip;;; 
ção: á& fi.lhas do! co,pililo V. F,<da Silva Li3boa,-Con
t<~.gem do tempo llt.·.~~r..ipo a;.C. J,,Jo8.Si\ntos Borges.
Pensões a dit~er8o~.-Privilegio a A. A. Coellto."-Pto
jecto sobre a fónnq,, da di1cussil.o· do, or.ç~;~mento geral do 
Imperio. Obse1'11ações do Sr. Junqueit·a. -Ordem do 
dia.-Eleiçilo.d:e Sar~ta-Catharina • .ilpprowaç/lo.-Escola. 
de phat:riwGi" em Ouro-Preto.· Votcçilo.-.Augmcnto it 
vmcimlntos • ·dos directorcs e lentes das (Gculdades do 
lmpcrio. Observações dos Srs. Andrade Figueira, Gomes 
de Castro, Rodrijjo Silva 11 Jun'iueira.--. Inter}lellaç'aea. 
Dí~cursos do$ Srs, Andradu Figueira c minislrt• d~t. 
!lgricultura. .Ence:r.ramento. 

· A's onze' horas da írumbii, feita a·. ch11mada, achüo
s~ presen):es·o11· Sra. Teixeira Junior, Guimnriics, He
r•ólit.O Gra~a, · · Souza Reis, Angelo do Amaral, Luiz 
Carlti!l, Ftoriano de Godoy, Sobral Pinto, Vicente de 
Figueiredo, Ga.lvâo, .Fiel rle Carva1ho2 Ar!l.\1jo Umn, 
Hodrigo Silvn, Affonso de Carva.lho, Menezes Pr:ldo, 
Hittencottrt, Figueiredo Rocha, Conde de Baepead;y 11 
Corrêa. 

úomplll',eccndo depois os Sra •. Gomes de Castro, Pe
derl!cirns, Carneiro d1t Cunhn1 Junqueir~ Benjamim, 
Pinto Braga, Aleracar Araripe, Pinto de unmpos, Fon
tes, Coelho Rodrigne~, ·Almeida Poreirn, Bnriio dn 
Villa da Bar1'111 F. Belisario, Salles Josó Calmon, 
Duarte da Azevedo, Joaquim de Mcndonça,Azambujt., 
Araujo Góes, Raposo du Camar~t, Cruz Mnobndo,Corr8a 
de Oliveira, Faueto de Aguiar, Janecn tio Paço, Fer
reira. Vianna, Portella,· Theodoro da Silvn, Bantleira de 
1-fello, Henriquea, Pereira. da Silva, João Mendes, Mo
reira daHocba, Mello Rego\ Silva Nunes, Ferreirs. La
gc, Pnrnuhos, An.tonioPrado, Nabias, Candido da Ro
cha, Pereira Franco, Andrade· Figueira, Lima e Silva e 
Perdigão Molheira, abre-se a sessão ao meio-dia. 

Comparecem depois de aberta a sessão os Srs. Augusto 
de Oliveira, Cap,anema, Barros Cobra, Taques, Dulluc
Estrada Teixeira,. Mello Mattos, Ferreira da Ve1ga, 
Simões Lopes, Bahit\, Casndo, Dion:;-sio :rtinrtins, Diogo 
rle Vasconcellos, B'orges Monteiro, Leonel de Alencar, 
(.Junedo, ,Jeronymo Penido, Evaugelisttt Lobnto e Josü, 
de AletiCal'. 

Faltiio com pnrticipaçuo os Srs. Pinto Pessoa, Assis 
l{eclm, Angusto Chaves, Bar~o dn Lngunn, Candido 
·~orrcs, Cicer~ p{lntas, Di?go Velho, Dins tltl Roobn, 
l,'cr,naude~ "u~n·n, Joa<1~11111 Petbo, !{o~a, !~n11lino ~o 
Souza c lo erl't•trtt de Agmar ; e sem ellt\ o~ (·r~. lhnw 
de Al'll\"'tr, BariLo do Anndilt, Cttn•iirlo l\lmtll, Cnmillo 
Bnrreto, C:.·.vdllo Figueiredo, Cvstn. Pi>ll.o, Cardoso de 
Mencze~, Dvmlnguea, Gamtt üerqneim, Uun\·ulvcs tla 
:Silva, Lcand1'o l\:Ittcicl1 Leal uc Menezes, Mello 1\IomoB, 

Manoel Cl~mentino1 Moraes Silva, 1\fonteirQ. de Càatre, 
Paula TolRdo, Pinheiro, Pinto Lima, .Pinto l'tloreii'A e 
Siqueira. Mendee. · 

Lêm-se e approviío-ee as acta.s das antecedentes •. · 
O Sa. 1• SEGilETAl\Io dá cot.ta do seguinte 

EXPEDIENTE· 

lJm officio d• ministcrio do linperio, transmittindo a 
cópia do decreto pelo qual S. A. Imperialn Reg~nt~, e~ 
nome, do ImpeJ:ador,. houve por bem prorogar,·nté. o di!' 
15 de Setel!lhro a. presente sessiio da asaemblél'.gel'al 
legialativa.-Inteirada. · 

Outro do lllinisterio .. da. agnc~tura; comm~:rcio e 
obra& publicas, remetten?o as. cópias e oit? imJlres~oa, 
dous.em portuguez e .s~1a l!mirgle:t rel"tlvaa às :m;a
chinMdcnominadna Thomson'5 Road SteiLIÍler, para cuja 
introducçi'ío se concedeu priyilegio a diversos. cidadiiom 
brazileiros.-A' ccmmissüo de commercio, industria e 
o.rtea. 

Outro do 1• sccret!U'io do Eenauo,. participar:do que 
o mesmo senado adaptou, e vai dirigir á sancção im
perial a resolução que autorisa. o governo para mandar 
admittir á. matricula na escol& central o alumno ouvinte 
Emygdio Cavalcanti de Mello.-Iutcira.da.. 

Outro do mesmo secretario, devolvendo, por não ter 
o senado podido dar o seu consentimento, a proposição 
doolnrando que D. Romann Candida de Araripe e suas 
duns filhas menores têm direito ~ .peneão que lhe foi 
oonoodida. desde e. (lata da concessão.- Inteirada. 

Dous do meeme secrtltario, connnunioando ter cons
tado ao .lienado que foriio sanccionadas as resoluções 
concedendo doze loterias par:~o a collclusão das·obras da 
matriz do Santiasimo Sacramento do municipio da côrte, 
e prorogando por mais vinte annos a duração do Banco 
do Maranhiío.~Inteiradu.. 

Um requerimento dos empregados da recebcdoria do 
llio. de Janeiro, pediudo augmcnto de vencimentoB.
A' commiésiit> de pen.sües e ordena.do>. 

Lem-se, julgiio-se objecto de deliberação, e vãó.a 
imprimir par!l entrar na ordem doa· trabalhos, .os pro
jeotos com que concluem os seguintes pnreceres: 

IHSPENSA DA PENA. DE I'RESORIPÇÀO ,\s l'II.RAS I)O OAPI'rÃO 
V, F. DA SILVA LJSDO,\;, 

« · D; Vicencia Maria Ferrer e D. Amelia ' :M.nria 
Cal'lo~a F&rrer, filans do capitiiu Vicente l!'errer da 
Silvn. Lisboa, pedem no corpo legialntivo diapenoa·'dn 
presçt·ipçiío em que iucomiri\t\ plll'lt o !im .de serem Í'.l., 
clnidas nn folha do pllgamunto do meio.2ol~o •'de 6Cu 

pui, visto ter fu.llccido ~ua miii ttue o perco~ia, ' 
« 'Doa documentos por ellt1s apresohtnaos edna in-
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formações pre~tadas pelo governo,.~ consta que, devendo 
terminar · em 1 de Agosto de 11169 o prB.Zo dontro do 
qual .devião na peticionariat~ habilitar-se, e tende> dla11 
dado começo ao processo respectivo em 29de .Julho 
do mesmo a.nno, aconteceu .que por delongas naturs.ee 
do juizo, sómente em 12 .do dito mez de A~osw foi ·,. 
justificafiio julgada por aenwnço., isto é1 13 dias de
pois de termina.ilo o mencionado prazo. 

« A . commiseão de mariDha e guerra, considerando 
q•le uma differen)r, de tiio poucos diaa, devida aliás a 
motivo justificado, não é raJiiio bastante para que as 
peticionaria• fiquem privadas do direito que tinbiio ao 
meio soldo de sep. pai, e tendo em attençilo a que o 
favor por ellas solicitado já. ~em sido concedido & ou
tras, como se v~ da11 rei!olu~<Jea de 30 de Maio de 1866 
e 18 deAgasto de 1852, 6 de parecer que ae adapte a 
seguinte r.oooiução: 

« A 311sembléa geral reao lve : 

« .Art. 1.• Fica dispensada e. D. Viceneia Maria 
Ferrer e D. Amelia Maria Carlota Fe1Ter, filhas doca
pitão Vicente Ferrer da Silva Lisboa, da pen& de 
prescripção .em que incorrê:rão, :~.fim de que lhes uja 
r.bon~do o meio soldo de seu pai, visto ter fallecido 
su~ mãi que o pQrcebia. 

« Art. 2.• F1cão revogado.s as disposições em con
trario. 

« Sala das commissões, em 1 de ·Setembro de 187l. 
-.M~llo Rcgo.-Barão da Laguna. • 

CONTAG:1:M DO 'l'EliPO DE SEI\ VIÇO A. c. J. DOS ~ANTOS 1101\GES· 

« A commissão de marinha e guerr:~., a q_ue~ foi 
presente a petiçlio documentadn de Carlos JosiÍ dos 
Santos Bo~es, oiferccendo a esta .camnra o pare.,er 
n. ~9 deste anuo, concluindo que se ouvisse o go
verno: 

o: Satisfeita a requisição da commbsii<> pelo minis
tel·io da marinha,· vierão informações que . em muito 
:a-bonão o supplicante, pelo seu zelo, &ssiduidade e bons 
serviços prestado& desde 1851. 
. « A commis~ão, attcndendo 9.ue é de · justiça dofe

rlr~se o requenmento do eupphcnnte, no · qila! pede 
que se addicione ao tempo de serviço como escrevente 
llo pntrii.o-mór do arsenal de marinha o que conta como 
escrevente du. oftlciua do e11lufa.tes1 por uomeaçiio do 
então Ül&pector, é de parecer quo se adapte o seguinte 
projecto : 

« Asscrobléa. geral resolvo: 
«·Art. 1. • Ficn o ~overno autorisado a mandar con

tar o tempo do serv1ço de escr~nnte do patri\o-m6r 
do arsenal de n1nrinha Cnrloe José dos Snntos Borgee, 
<l~sde o dia 20 de S&tembro de 185l. 

" .Art.. 2. • Síi(l revogl\do.a as disposições em col1-
trano. 

n SsJ11. dns oommissõos, em 2~ de Agosto de 1871.
llt~rll·' da LO!JII.IIa .-Mello Rego. " 

I'ENSÜES A DIVIlRSÓS. 

'' A commissi\o de panaõc& e ordenados, tendo exs
minado a cópia do decreto de 23 de Agosto de 1871, 
qlle concedo uma peneiio a D. Flora Luiza da Cnnhn 
~arvalho, 6 de parecer quo s11 sdopte o seguinte pro
JtOto: 

« A s.saembléa geral resolve: 

· « Art. t. • Fica approvada a pemiio eoncedida por de
creto de 23 dt> Agesto dn 187!, de MS mensnes, oem 
pre.juizo do meio soldo que por !ti lhe competir, a_D.Flora 
Lun:a da Cunha Carvalho, Vlllva do conselhen·o João 
Jos6 de Carvalho, e miíi do oirurgiíío-mór de brig11dn, 
capiti&o do exercito commiasiouado em major, Dr. João 
José de Carvl\lbo, fo~llecido no Paragus.y de oholera
morblll no acampamento do Villeta em 2(1 de Detem•ra do 1868. 

• Art. 2.• Esta pensiio aeril p11ga da data d• me1mo 
llocrcto. 

" Art. 3.• Revo~iio-sa as disposiçõea etn contrario. 
"Sala da~~ commls!1Jes1 em.30 de .Agosto de 1871.-

A. O. Gomu de Caslro.-Carmire ia Cunha. » 
· " .A eommisaão de pensões e ordendos1 tendõ exa

. minado as cópias doa decretos de 23 de Agosto de 1871, 
roctifi~1mdo v~rias pensões, ã de pP.recer quo · se adopte 
o segumte proJecto : 

«A o.ssemb!éageral re11olve: 
a Art. 1.• Â pensão de 500 rs. diarioa concedida por 

decreto de 16 de Março de 1870 ao cabo de esqnaar11. 
do 8• corpo de cavnllo.ria da gunrda nacional do Rio
Grande do Sul, AifonEO Esteves da Silva, e approvad& 
pelo decreto legialo.ti1'o · n. 1,772 de 16 de Julho de 
1870, deve entender-ae como concedida ao cabo (\e es
quadra do mesmo corpo Aifon&o Esteves de Oliveira 
conforme o decreto de 23 de Agosto de 1871· devend~ 
e'ta. pensão ser paga desde 16 de Março de is70 dat& 
do primeiro decreto. ' 
. " A rt 2. • A pensão de 400 rs. dia rios, concedida por 
decreto de 17 de ·Novetabro de 1866 ao musico do 
7• corpo de voluutarios da patria Joaquim Gonçalves 
da Resurreiçiio1 e approvada pelo decreto n. 1,~21 de 
28 de Ag<Ol!lto de 1867, fica eleTada a 500 rs. tambem 
diarios, em razão de .ser elle 2•.anrgento reformado do 
2• corpo de ,·oluntarlos da patna, conforme se declar:l 
no decreto de 23 de Agosto de 1871; devendo .esta 
pellsá~ ~~r pnga desde . 17 de Novembro de !866, d'ta. 
ao pnme1r0 decreto. · • · . 

« Art. 3.• Revogão-se as diPposições em contrario 
« Sala das commiss!)e&, em 30 t\e Agosto de 1871._: 

A. O. Gomes de Cus:ro.~ Carneiro da Cunha. " 

PIUVILEfHO .l A. A. COI!:LIJO. 

Lê-ae, e é r•.!Jprovado, o seguinte parecer: . 
" Em seasiio de 22 de Julho deAte anno foi julgado 

objo.cto de delibora.-;iío, e remettido á. oommjssão de 
commercio, industria e artes, o ~cguinte projecto : 

" A aseembléa geral reeoln: 
" Art. 1. • O governo fica . autorisado a. concetier a 

-A;nto~io Aug~ato Coelho, sem aubvençi\o aliuma,· pri· 
v1leg10 oxulua1vo por dez annoe p:m!o 1lmpregaT no ltaiili
portll <1ll gado das provinciais o.o Paraná . o Santa-Ca
tluuint\ para cata curte, 1\!l barcas 11 vapor construidils, 
segnmlo o de~cnbo por ellc apreilcntado, sujeitando-!e 
ti. obriga1•i1o do . conduzir gratuitamente as malail do 
correio elo que faliu o decretou. 41236 do.22 de .Agosto 
Jo 18081 quo fica ap~rovado. 

" A1 t. 2.• Hovog<LO·•o lU di1posições em contr11rio. 
" l'aç\1 da oamnrn, 22 de Julllo ~e 1871.-T. Altn-

car : lrlll'iJle, · 
" Con~idcraudo quo 11 idóu deeto projocto é identics. á 

do projecto u. tf(j du 18091 o qual foi ujdtado por esta 
augueta cnmm·a na eas~úo do o.nno passado; considerando 
guc com a~so. rcjciçiio co.ducou o decreto u, 4.,236 de 
22 d11 Ago&to dll IIIG81 a q_uo se refere o primeire pro
ject~> n. 96 de l8G\J; cons1derando quo em tal bypo
these, a concessiio d11 um novo privilegio como o do pro
jecto do Sr. Alenc tr Araripo só p6do .ter lugar por :tcte 
do poder exocuti Yo, n q.uem pertence a iniciativa, por se 
achar para isso uutor1endo1 em vista . do. lei de 28 de 
Agosto de 1830; à cemmíssão é d~ parecer que o pro
jecto.> conjut1tnmente com todos os respectivos docn
mentoH, . sej:1 no .governe remettido pnra que, onvido o 
interos•ado, pos~a · tomar na devida consideraçlio. 

« Slllll dns commis•ücs, 2!l de A gesto de 1871.-Au
gllslo de 0/iveira.-Ferrcira L<1g~. " 

Pr:NSÕES A. DIVEI\S08. 

Entra · em discus~iío, e é approvada eent debate, a 
reducçiio que foi n. imprimir llll eessno de 2!) do Agosto, 
sobre u. concessão de diversas ponsõct• 

I'IIOJECTO SODBI!: lo FOI\ll.l D.l UIS(lll68lo o• 01\ÇA:IIENTO 
Uni\AL DO 1\\IPJi:I,IO. 

o Sr. Junquelra (pela ordem) :-Pedi n pa
lavra, Sr. preoidcnte, pnra R-prtsent&r um projeoto qu11 
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tem por fim f&cilitar a discussão da lei do orçamento 
geral do lmperio.- . · 

A experieneia tem demonstrado que {I Jriodo }!Or que 
a~tt!almente se diecute o oryamento não é o ma1s con
vemente. 

Inetitne-se ' .t>rimeiramente uma. discuesiio sobre c&da. 
um dos sete mmisterios, e depois uma ultima discusião 
englobadamente. Isto leva cerca. de doua mezes. Desta 
fórma. quando o projecto de lei é remettido para o se
nado, j& a sessão annua está ~uasi a finda.r-me, ·. pois que 
a.s commie&lSes da. cama.n. dos Sra. deputados sr. podem 
dar os pareceres em Junho, em vista dM propostas, 
rela.todoa e tabellas. Só ~m Agosto pódcir o projacto 
para o senado. 

Tendo-se dado este inconveniente por varias veY.es, 
eu pensei que seria mais til;il que . á. proporção que se 

·diacutiase cada um . doa mioisterios de per ai, fo>sem 
remettidos p11ra o senado em projecto especial, e qu:~.•do 
&e ultimasse a. diacu11eão, a ca.mnra. onde ella acabou os 
refundiml em um 16 projecto, que seria enviado á.aanc
ção imperial. 

Dasta fõrma consegue-se o mumo fim que actual
mente se tem em .vista, isto é, que sobre cada um dos 
minihterios haja uma. discussão minuciosa; e concilia
se . e•te dever con&tituciooal oom o aproveitamento do 
tempo, afim de qu11 em cada :\Duo as tluas camara$ 
pos~ão tomar · conhecimento do . orçamento geral do 
Im~erio. 

() projecto que o.ffereço á sabedoria desta casa é o 
se:minte: (Li.) 

Enviando á meea este projectó, que snpponho bast11.nte 
importante, afim de que ~e não repita o que por vezea 
ae tem dado1 isto é, a remessa para o sena•lo da lei do 
orçamento em occasiio em que aquella caman não o 
pon!l. discutir e approTtlr, rogo a V. Ex. que mande o 
mesmo proje.cto, segundo os estylos, a um:t ou duas 
commiasõea desta casll. ; e pedirei o. essas homadas 
commissões que com a possível urgencia. dêm o seu 
piltccer·a respeito, afim fie que pos~amos tomar em con
"i ·I~raçiio e.tte anno ainda, talvez, a mnteria de.te pro
jc<"~O. 

Vem á mesa, ~lido, julga-se ob.jecto de deliheruçiio, 
e vai á eommiesão de policia, o seguinte projecto: 

« A asaemblén gera.l rceolve: 
« Art. 1: A proposta do or~a.mcnto, ,le qno tratu o 

ltrt. !3 da lei n. 93 de 31 de Otlf.libro de 1835, conti
nuará. a ser npresenhltlc. pelo ministro e suorctnrio de 

. ,!~lttdo dos ncgocios dnfnzendn; sendo, porém, dividitlu. 
<'lll projectos de lei ,[istinctos p:•ra ca:la ministorio. 

« Art. 2.u A p:u·tc rdativa :i r<lcoit:L pul.tlicll <!o. du~ 
di"posis~ües gcrues, qthl o govllnto jnlgne cum·.,nit,utc 
j'ropí>r, formaráü tmnbcm projccto~ Beparndos. 

" Art. 3.• Discutidos e vot:tdos "$Jlrojectos nns duns 
eanwras, tt commissiio du rcdnc1·iio :tquell:t que tiwr 
d~ Htbmottcr n lei :í snncçiío impcriul r eú niri• em urn 
HÍ a::togruplto os referidos projecto~ , distinguindo-o~ 
!''''' rn·tigos numerados, pccedidoa de um, que ~erá o 
pr:m<.>iro, pnra d.esignnr n importauciu totul tlu d~spczu. 
,· ntt~da , como se ptn.tic:t nctunlmente. 

" :'rt. 4.• Ficiio rcYognd:ts as disposÍ•,"ies em con
tr:,·:to. 

" :~al:t do!.' seEsões, t de Setembro do 18i1.-Jviio Josd 
, ,, , ll/irei>·G Jam1u~ira. » 

ORDEM DO DIA. 

ELF.t~ii.o Dt S.\NTA-C.\TllARINA. 

L,lb\o succesaivu.mente mn discusaiío, e siio upprova
•1<.> ' r.<!m debate, os pareceres da. commissii.<> de ~ensti- · 
tu'·:•io c podoreo, datados de 26 de A:;o•to e 31 de 
.nt•i) do corrente nnno, sobre a. oleiçiió primaria da~ 
p:l· "dli~s de ltajahy e S. Franoi1co . Xavier do Sul, na 
1> ''" r L leia d11 Santa-Catharino.. 

t~8COLA. DE PU.l'a:IIAOI.~ E~ Otrno-J•nt::TO. 

Proccde-•e á YOtaçiio do projecto em 2• discussão, 
aolJt·c o. escol~ de pha:rmacia. em Ouro-Preto, em Mi
na, ·Ger:~es, e é approvado1 e p118BII Á 31 ui~OU66iÃo. 

p ~n.. PRESIDENTE convida a. deputação que tem de: 
dlrJgJr~•e ao paço para apresentar 8 S. A. 1naperial e 
Regente o decrete do. asaembléa geral sobre a reforma 
judiciaria 8 cumprir sua missão. 

AUGHENTO DE VENCIMENTOS DOS DJnECTOI\ES E LENTES DAl: 
FAC.ULDADES DO l!IIPEI\10. 

Procede-se . á votação do requerimento do Sr. G•l!
vão, off'ereoido na u"siio de 29 do passado :..o projecta 
a.ugmentando os vencimentos dos directores e lentes 
das faculdades de dircit(\ e medicina do Imperio e é 
approvado. ' 

As emendas vão, portnnto, á. com missão · d&. peneües 
e ordenados. 

Continúa, pois, a 3a di~cussiio no mesmo pn;
Jecto. 

Os Srs. Andrade Figueirà o Gomes 
de Castro pronunciã.o discursos que se achão .no 
Aypendke. · 

Vêm á mesn, siio lidas, apoiadas, e entrão conjun. .. 
tamente em discuseã.o, as seguintes emendns: 

" O art. 276 do regulamento d~> 28 de Abril de 186:': 
continúa. em vigor, •ervindo a . to.be!l>L ã.eate pr<>ject<l 
psra o pagamento dos vencimentos dos respectivos len~ 
tes, professorM e rcpetidorP-s.-lloclrigo Silv<t .-Duque
Estrada-1'eiwcii·a . » 

"Accrescente-se ás -palavras~fn0uld:tdee de direito e 
d_e medicina do lmpeno-e os lentes proprieturios e 
oppositoree da. escola de ma.rinhn.-Bittencourl. " 

o ·sr. Rodrigo sn.va :-A' vifta da declara
çii(1' que acaba de fazer o honrado relator. da commissã.i! 
de pen~ões e ordenado•, este projecto foi :~p~eaentndo d~ 
accordo ·com o governo. Parece-me que foi isto o qut. 
S. Ex. disse. 

O Sn. A:~onAn& FIGUEIRA :-Foi. 

O Sn .• ~nAuJo LIMA: -Dias~ que niio havia desa.C·· 
cord:o. 

O Sn. AsnnAoE FlGUEll\.1. :-~ru.s está. ahi c. inform:t.· 
l'íio, que ú contraria. 

O SR. RooaiGO SILVA :-Ett volt ler á cttmr..ra. a in
for:n~çiio do ~ovolruo. (U.) 

Se ~~te proJeoto foi upreael'lt:\do de accordo. com :IK 
i•lens do governo, de\'o couc•uir que o .governo entond~. 
qua devem S'lr augmcnta<los os vcmJim~ntos du outro~ 
tu.uJcione.rios que eetiio no me>mo cnso. ( ·lpuiuclos.) 

A esto projecto forüo apresentadas !\l::;um•ta omen·
di\s1 a entr11 ~ll~n um.» m:ul'inndo i:1~er extomivo o ftwor 
concedido aos lontes snbstitttto3 e opjlOsit'll'eB dus fa.
culdadQs de medioinn e J.ircito, 110~ lenteH e rupctiúore&. 
da eecob. do ":tcroito. 

Qltnudo eu e o honrado deputado pelo município 
neutro apresent:lmoa estl\ e mentia, tivemo~ em vist<\ um 
artigo muito cxprcB!O do r~gulauwnto de 28 de Abril 
dt! 186:1. Vou ler á casa o artt,l!o, puta que niío npp11reç11.· 
outro requerimento, mnndanilo ó. commissiio 11s emen
das e contiuuRndo o projecio eiu disoussi\o. (Lê.) 

Portnnto, n tsbella que ;·egula o pagamento dos len
tea a repetidores dP. eBCO!tt do exercito ó a me> ma qu.e 
reguL\ o pngam ento doo vencituentoadM lentes vrof~s;
aor•!s e oppo~iiOI'Cs das faculdade~ <lll direito c mcllic~nll .. 
Se é juoto o nugmento com rclaçiio a . estes, é tamberu. 
ju11to com relaçi'ío :\quelles. 

Eatr<.! outras emenda~ tumb,·rn lm mna nugmentando 
o~ vencimentos tto~prof~s8ore~ da e•cola de mu.rinha. Eu 
ue1~j:wa que o honr·ado mini.·t•·o dn marinh:L no~ dia• 
s~as•~ ne .cstes f•1nocionuios eóttio t .mbem no C11eo de 
recdJet' este favor. · 

O S11 . 1\T!~ISTno o.l 1\fAn.l!ur.\:- E•tiio. 
O Stt . RonttiGO Su.n.: -Já. v~ V. Ex. que o honra<ill 

mi:~istro declara flUO oa · professorus . du escola <lll. mari-
ub~ cat:io nesu1 c.as.., , , 

Ye, poi&, Y. Ex. quo 111. cua prntioou uma g-rave iu · 
juatt\'& qu:i.ndo &~provou o requerimento, mandando ~ 
emendas ~ colllmlsBão do pensões o ordenados, !!arn. que 
~a p1-.jcdo fossll disc11tido o approvo.do silm o menor em.-
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ba.rnço. O me~mo acontece com relQçiío aos - prefea~ore11 
do collegio de Pedro li e outros. 

Haja. justiça p&ta. todos. Se o governo entend•-·qu•;' 
as cireumsfuncias financeiras- do thesouro permittem.· 
estes nugmentos, não se abra. uma excepção sõmente 
em favor du 11ns; os outros estão no mesmo c~~o desteo. 

Aesim, poie, espero que a ca.sa. upprov:.r:í. a emend1t 
que Enjeitei á sua· consideração, tanto IJlais quando ella 
não consagra uma disposição nova. 

O S:t.•. ·Junqu.elra:-Sr. presidente, me parece 
que o honrado deputado por S. Paulo que acabou de 
fallar· não tem razfio nlta suas apreciaÇões. 

O governo, na informaçao que deu a respeito da ma· 
teria. bUjllitn á discussão, niio declarou que se oppunha 
ao au~mento solicitado peles professores ô.as faculdades 
do medicina e de direito. 

O Sn. ANDRADE FIGuEitu. :- Então não informou 
conaa alguma. 

O Sn. JUNQtJEIIU: -D4::0htrou, sim·, que esta"'ã:o esses 
·vencimentos abnbw daquelles que estes· distinctos func
cionarios devião perceber, mns que no mesmo caso es
tão outros muitos empregados. 

O Sa. ANDRADE FumJ::IllA:- Por conseguinte, o que 
não é ju6to para uns, núo. deve ser para outros. 

O Sn. JuNQUEinA :-Ora, eu entendo que s. informa
ção prestada pelo honrado Sr. ministro do lmperio foi 
a mais justa c curial. Desde s.ue a csmara dos Srs. de
putados tiuh1~ avocado a si a questão, e que trata de 
delibemr sobre um pedido de angmento de vencimentos 
de um11.. cla.Rse t1i.o importante e illustre, como é a. dos 
professores .das faculdades de medicina ·e de direito, o 
poder executivo não devia. levantar-se em arbitro su
premo da questão. 

O, Sn • .ANTONIO PnADO : - Devia manifestar a ~ua. 
opinião. 

O Sn. Jul\"Qt:EIRA:- De~ía declamr, corno declarou, 
que de fucto, em vista dos trabalhos que pesão sobre 
essa classe, trabalhos que o poó.er executivo está muito 
habilitado a al,lreciar, e lia estava mal remunerada; mas 
que a sabedona da camaza. é que devia decidir a ques
tão, e deferir ou nfio o requerimento feito. 

O Sa . .AsnnA.Il-E FIGUEIRA:- A camarn. pedio n opi-
nião do governo, elle devia d:i-lR. com ir~tnqueza. -

O SR. J li !'i QUE IRA : - A informação pedida por esta. 
camara hão podin ser nn extensão ·que os nobres de
putnclos lbe qlicreni dar; o que a camara pedio e o 
que o honrado ministro dí,sc foi que de facto, em vis
ta don trabalho~ que pesüo sobre aquells. claese, o que 
S. Ex. tem por 5i Yerli1cado, esse augmento era justo; 
mas uccrescentoii com toda a leald~;~de e íranqutza que 
deve aos repreFcntantes da naçüo, que esse a.ugmento 
tambem é de jmtiça, que, se foBse po;5ivel, se tõrnasse 
exto.n~ivo ás ouhas chsses igualmente ma! remune
radtts. 

Com esta inform!l\'iío, a c:unara está mais que 
habilitada parr. proferir sua de~.islto; e o poder execu
tivo não nvoca u ü a re~olução dcfiniti\·n, pois que 
não lhe cumpria fazê-lo, nem dar iuformP\'Ões sobre o 
que <levesscmos seguir como preceito. 

O hcmmdo deputado digno representante do 4• dis
tricto do Rio <le Janeiro aimlR hoje no• di~se que o go
vérno tem q\illrhlo de alguma maneira colloçat'-EC ncima 
desta cac;a, qu11 tem querido im?õr sua opinillo, citando 
ate questões em que, no conceito de s. Ex., v governo 
tem u)trnpasw.do as n• ia~ Ja~ suas nttriln.:i~üeG. Pois é 
exnet,lment.c parR que nem ~ombra desona injustas ccn
sur~s possuo app!treclr, para que se não diga qu~ a opi
nião do govel'llo é omnipotentc, que o illu.tre ministro 
do Imperio limito\t-sn :i informa1•fio do fu.cto, comuel!e 
era, sem ujuutar conddemçlíeH de outra. ordem. 

Se S. Ex. tl•;clarnHse C[llC se devia percmptorinmcuto 
adoptnr o :mgwcnto 80licitutlP, t:c.~c cnov caberia 1t 
CCl"llllt <lo~ Jllllne>J deputn•lus. 

PorL~Hlo, jn1:..'.n qne o illw.:trv L~::.idru /l.'l~ticu lto
\ll(..·~~~~;..·st\..1 lÍ. ~\I\H·ra11~~\ ,!tbtn. \'\\.~n. li:t:i: ,,pt·)~~u a tlur 
.:JS ild'unn~:\•t'n.~: llu Útet<~, dt•l;-;.t\~1;•1 :~ \:diiJ·_;:ar,'~\\.l tlU. 
L'tUn:~.t·n. t1:1" · l'lll vi.-t:l. o cuujni.t:tu i.]:tn rin·'.~tllHttn.cil\ij 
•JllO He diío m•>te ~l'l>ti·.lu. 

Q Sn, · DuQue~EsTRAJU. Tzmruu, :•....;. Não ie tr11t11n ' 
de aceita.r nm ay&tema. de hypotheaos, ttata~a..ae· ·de 
saber 8111 ha ou não dinheiro para este ier.viço; 

o Sn.. JuNQUEinA.:- O honrado'' :.:ninMro; q11a11do 
disso que aquelles empreg&dos eatnio mal .remunera
dos, "'mas . que haviiio outros fllncciontrio!l exn: iguaes 
circllmetancias, implicitamente apresentou a. sua· oFi
niiío favoravel ao requerimento; was não 'ohegqU:· á; de• · 
cisão completa, ·porque essa, decisão_ depende' de · um 
coujuncto de circutnstancias· que só a iniciativa ·desta 
camara póde resolver. 

A questio primordial; ·depois da verifios.da a. jüstiça. 
da pretençiio, ó a pBelibilidade do orçamento. 

O Sn. DuquE-EsTUliA TEIXEIRA. : - ApC!ie,do. 

O Sn.. JuNQ!JEikA: -Est&"(>OB&ibilidade~\l orça.m~nto 
não podia ser resolvida· pelo 1lluetrado ministto·io Im
perio1 em uma informa.ção sobre· facto re11tricte: 

o Sn. ÂNDRADE FHIUEII\A.: - Podia.. ser agora na 
discussão par~ a qual o provoquei: 

O Sn. JuN<JUEtnA:-Os nobres· deputados sabem per
feit~tmente que a Jlos•a. 2ituayiio financeim, se não é 

. sffii~thra, não <.\ com tudo a. mais: prospera. e Iisougeíra.; 
pr13c1sa-se marchar na decretação das de11pezs.s com 
muito tento e cuidado. (apoiados); a iniciativa desta 
questão é toda de&t;. augusta. camara; e o governo nio 
deve, senão em ce1·tas circumst..'1.ncias determinadas em· 
lei, decl~rar qual a sua opinião &cerca da elevação das 
despezas publicas. ·. 

Nõs està.mos disc11tindo o orçamento geral do!mperio; 
estamos Yerificando verbJ. por verba os serviços que têm 
de aer votadoEj temos de determinar qunl e. receita e 
des~eza1 fazeudo o possivel par& restl\belecer <>. seu 
eqwlibr1o ; portanto, estamos igualmente habilitados a 
verificar se se podem fazer os augmentos pedidos pelos 
professores das faculdades de medicina e de direito, e 
os augmentos de outras classes defttnccionarios publicos. 

O Sn. ANoaADE FIGUIHRA :-Tendo em vista 'ae in
formaçüeB que o governo der a respeito; 

O Sn. J UNQUEII\A:- Portanto, parece-me que a in
formação foi n mnia justa e equita.tiva que o caaope
dia. S. Ex. declarou a. 11Ua opinião sobre a pequena 
retribuição desses fUnciJionarios 1 e com summa previ
daneis disse que- em igual caso esta vão outras classes 
de :funccionarios diátinctos. 

O Sn. ÂNTONHl PRA.no:- C~11al n conolusiío? 
O Sn .• }UNQUEII\A:-Isto quer dizer que a camara 

dou Srs. deputados, se desej•tvs uma inior.maçiío do 
facto, dc\'i~ ter em vieta que e•sc seu principio de jus
tiça se estendesse a outrna cla~ses iguRlmente mal rc
tribuin,Jas. 

Isto não quer dizer que a sabedoria da oamara1 depois 
dos dados sobre a questiio de factos, suo orçamento 
tiver mar~em bnstante para elevar os vencimentos dos 
funccionnnos publicoij, c se se convencer de IJIIIl este 
augmento é ue indecliunvel convenieuoia geral nfio 
tome Sobre si lL ri'SJ?ODsabilidade UB deoreta·!O. l>lesmo 
diante UO Uesiquillbrío do orçamontO hu. de6}JCZflS tiío 
urgentes que não podém ser a.diudas. 

O SI\. ANnl\ADE FIGI;Emd. d:í. um aparte. 
O Sn. JvNQUEIRA :-Os nobres deputados mbem per

feitamente que h~ circumstttnciaa na vidn dos povos, 
em que o orçamento u:io póde ser equilibndo todos os 
annos; ha despezas indcclinavcis diante dus quaes os 
representantes do povo niio porlcm hesitar, ainda que 
reconhcyão que o or9amento soffrará um certo dcsP.quí
librio, quu mnis adianto des,tpparecer:i.. 

1\Ia~ os nobres deputados quereíQ dizer que o goTerno 
ncoroçóa os augmcntos consttmtes do& projeetos que 
estão sobre a mes!t, e 11iío procede asaim do boa fé, 
porque esses augmeutC>s suo illueorioa; . que procurlío 
arnmr u.uma popuhtridnde V1l. 

O Sn. Drvm:-l~>ntAIIA T!llxt~:nA:-Apoimlo. 

O Sn •• lt;~Ql'I:JH.\ :-Eutumlo quo· nisto va.i uma een~ 
l'lll"ll llll!ito injliMta . 

U Su. ArorurAur: Fwu•:nu. :-Justieailua. 

U S11, JuM!UIIII\.\ :-0 t~ctul\l miui11tcri() tulU rlmlo 
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proyas j~êquiv9paa de que niio arma U. el!l!a . popuiari• 
d,iJ:de vã. . 

·• , .osn.. ANDJ4.DE Fu;uEmA. :-,-Haja vi8ta. o .a.ugmento 
P.p soldo ~os offl,çiae~ do . exeFcito . e . armada. 

. O. Sn . .. J·111'ia»taM :..,-0 . px:oprio honrado :Sr •. ministro 
. ~ Impcrio, .. .que tl!m aidô ~cuaado.!por,vezes l!estli oasa, 
: o;a.in.d& hqje, demonstrou:claramente qne .niio .procura 
fazer pr.oselytoa, . ·llâ.o .procura. dietribuir aa. fatias· Qo 
orçamento para arlltw.r a. casa popula.ridad~. · 

Y. Ex., ,Sr, presidente, , a~ lia â~.::re~;or.dar1 que·quan
do se disoutio nesta casa o orçaménto do ministerio do 
Imperio, uma das censuras feitas a S. Ex. foi que não 
havia !linda <despendido a ·verba marcada p&ra a esta:
tietica. ~&eral do Imperío, verba que sobe a. 400:000S; 
e o honrado ministro respondeu q u.a $em ter os dados 
precisos niio julg~va prndente tocar em semelhante 
verba ; · ~)ltr~tanto nada mais. facil, se quizesse .fazer 
pros~rti,an;w, d" que distribuir esta som ma de . 400:000/t, 
c ~~~ar popularida~e. · 

O Sl\. '.Âlft'ONJo · Fn:1Do: -Entretanto ·assalaria-se a 
irnprema OOlXI iO,: 50' e mais contos. 

O Sa .. · JI!J'IQUllmA:- Não ha i!llprensa assnllll'iada: 
apen!\8 ,p!t~a7ve a impressão de alguns nrtigos. 

Agora d1~em os nol!r~s. deputados, n1i.o podendo ne-
.garew-se á evidencia. deste argumento, que é ill~~oria 
e~ta. espera.uça de augme.nto de vencimentos, porque, 
como niio se dceretárlio os . fundos no _. orçamento, não 
pod~rão na ~ratica ter realidade os a.ugmentos que se 
decretarem lSQladamente. 

Em primeiro lugar, noto que é muito li'UUB con
veniente que 08 angmentos · çja~ difl'erentes .clàsses .. dos 
funccionRrios sejiío llpresent.'ldos em proj~ctoa distinctos, 
qttc passem por . niíl& discussiio · ampla, do que se-jão 
a.prchentados de repente em emendas aa orçamento. 

·(Apoiados.) 
E' mais conveniente aos iutc~l!sses publicos que os 

augm euto9 sejão consignados em projcctoa separados, 
· como se fez !\ reilpcitu dos soldos dos militnrc3. 

O Sa. ANDRADB FIGUEIRA d:í. .um aparte. 
O Sa. Jll!IQUEin~:- O quo ee pratic:J. nesta. casa, 

adoptado um projccto que augmentn os vencimentos 
de UtJia Certa classe é, quando se trata de discutir . o 
orç.amcnto pnra o oJCercicio seguinte, este ~ugmeuto 
entra:r logo com a clausuln- desde j:i.-, e J!Ortanto jã 
vêm os. nobres deputados quo niio é illnsor1n s. espe
rança dos projoctos que estão sobro B mesn.. 

Se st: resolver elevar, como ó de t~sper.ar, o8 ven
cimcutoa cln classe militar e os vencimc)]tos de .outros 
empregados quo estão mui retri buido9, estas ola~ses 
tum toda. a espcrnuçll ele os verem iucluirlos no orç.ll
mcnto, porque 11hi ontrnr:lõ com a d:~usub. de-
desde jí1- isto •i pela. muneirn por quo se nohão inser
tos em muitos paragrnphoa un rcsolU<,•iio qnu foi pa.rli o 
senado. 

Portanto, temos este meio do resolver a questiío .... 

O Su. ANonADE FJGUElllA .·. - lllns o ct\!amcnto não 
passa. 

O Sn .. Jt,NQUEIRA :-Eu respondo a c~t·:t objecçiio. 
O orçamento para o CL\So de que nos occttpn.tnos 

tanto faz passar este anuo como em Maio ott Junho 
do proximo futüro anuo. 

O orçamento vigente vigora ató 30 tlc Junho de 1872; 
e:o orçamento que :tindn se acha oiil discussão só colnc
çur:i. a vig;orar em 1 de Julho de tsn, de sorte quo 
tanto fnz msetii:' nó ol'<;amento estas claueulns agwa, 
ou um Maio do fnturo unuo, pois que so · em Julho 
do 1872 começnr:\õ a vigorar estes nt~grnentos . 

(lia •ti'I!CI'$OS . G)l<t1'.CCS.) 

o, nobres cleputadoa sabem c1uc ~~tu ~\la. ohj~~~i\o 
1 elativa · á esuura. t.lo ulgttns m~zcs nüo tem a ·proco
tluncia que SS. Ex~. lho querem dar. 

O Sn. A~qnADE l~iGJ.iEmA : - Tom toda . 
O Sn. JUNQUEIIIA :-Se · SS. Exs. niio morrem clu 

amores por estes augmeutos, quo grande incottvenian
r,_~ ha ctu quo fiquem dcmormloa por nm ~0111ostro1 se 
o or~.:uuento niío p3.~õ !l. ente nuuo '? Em l\Init) pnssaríL ; 
c cntiío ac inolniri\o ce~~a nugmcntoa que tiverem QÍuo 
votwloN. A culpa do~$11 pcc1uou:l tlcnwm não ú do go-

Terno nem d:l maioria,- mas sim da illustre minoria, 
que tem feito demorar todas ,B.a discus~õcs. 

. . (fia dil!er&03 . aparte3.) 
. ·O .que quero fazer é demomtrar que os nobres 

· deputados não ·têm razão·quando acou6âo o governo de 
. illudi-r .eesns claue5;·. porque ·dosde que fõr inserida no 
orç11mento n olnusula. -desde já-, quer seja agora, q.uer 
nos · primeiros mezes do . anuo vindouro, .estas classes 
têm toda a. ~sperantta de que em breve gozaráõ do 
iLccrescimo de seus vencim~ntos. 
· ··Por consequencia, meus sen horcs, a questão relativa 
ao projecto que. se acha ·em · discus~ü.o está; muito ailli.
·plíficada. Eatão bem ou mnl retribuídos os professo,res 
das escolas <le ·direito e de medicina'? Todos têm decla
rado que· estão mal retribuídos. 

O . proprio nobre deputado .pelo Rio . d<i Ja.neire o 
declarou ainda hoje. 

O governo, ~endo oll. vi do a re~peito da materia, disse: 
<c Eu entendo que esses funccionario~ estüo mal retri
buído!!; entendei, porém, igualmente que ntJ mesmo caso 
est~o muitos outros fun...,cionarios puolicos. " A camara 
chame a si a questão, que 6 toda. cla ·sua iniciativa. 
Lance as vistas para o orçamento, o verifique.se os 
augmentos que se proourão decretar para estas clas~es, 
com o projectado com justiça para a cl:~.sse militnr, 
.t.rnzem.ou não · iuconnnientes, . e então tome .. sobre si a 
-.NB!;IOUSa.bilid\l.de .de decret.&Hleses augmentos, ·p~rque eu 

entendo que são ».ltamente conveuientes .• ao serviço 
nublico. 
~ Posta assim a qu(lstão, sé vê que o iUtllltrado minilô
tro do imperio &e limitou a repreaentar o seu papel sem 
querer ultrapas~ar uma. linha da . sun ju~ta e.llpbera 
porque, so . S. Ex; o fizesse,é que incorreria na censura. 
a oH nobres deputados •. Mns . S. 'Ex. a.presentou informa
ções condignas !obre a materia, e duixou que a Cllma
ra, &eglmdo evsn.s informações, deoretasse·como entetl
desse mais conveniente. 

O meu Yoto ó que o projec~o csl:í. no caso de · .ser 
approv11.do. 

Desde longa data que ao diz que os profoSISores das 
fucnldades .. de medicina e direito devem ter os .mesmos 

· vencimentos dos dcaeinbi\rgadores. Essa diaposiçíio níio 
foi, cntrctunto.traduzida em re:~.lida.de, e cumpria agora 
que nós supprissitnos essa b.ltn.. 

Q.mmdl) se trata de ·elevar . oa vencimentos de outras 
cl~ssas, é preciso que níio descm·emos a. importante 
classe tlo professorudo. 

A em~.udt\ do nobl'e dep\\tado por S. Paulo, ee;sundo 
tenho id~a, é relativ~ aos lentes das escolas mihtnrea. 

Eu entendo que o pensamento dcst:~.s !!ttlend:~.s cst~ 
no caso de ser ndoptu.do. 

Segund<l o art. lti3 do regulamento que S. E>t. leu, 
pnrecc-me que essas emendas são até e!cnsndns. 

O Sn. RouniGO SI!. I' A. :-Niío upoittdo. 

O Sa. JuNQVEIR·\:- O art. 163 garante nos lentes 
dns escolas militnres os mesmos vencimentos que têm 
08 lentes das e~cólas ue direito. 

·O S11. RoniuGo Su.VA d!L um u.parte. 

O Sl\. JuNQUEIM :- Enten<lo ntó que essng emendas 
seriiío clcsncccssarias, porque, desde 'lue lwuvcr um 
nugmento p:tra os le,teade 1nedicinn·ethreito, ipM> {avto 
esse tmgmcnto tlunbcm ~ pu,1·a. os lentes dns e~colas 
mi\itnroa; 

O SR. Ronl\1\ôO E·JLVh:- Então t~mbcm serve cssrJ 
nrgnmo<lto pnru. os lentes Llo uireito. 

O ~\\. JuNQUJlli\A:- Et1 noho que o abuso c:tist .J 
Ll~sde t}UC não S{) _el_cv:\r~o os o;:deuados ~o~ ltmtes de 
direito c elo Jncc!tcum tL altura elos . ven01mcutos <los 
deAembm-gndorus . 

Mas, pOl'fJ.\\C se dcn este abuso, nií.o se segue que ~c 
clGm outrou. 

Eutrett\nto nuo estou longe de vot11r pela · cmeuc.i:o. 
do nobre dcputo.tto. Pnreoi!l.-me desnecessnri:.~, mo.s oa 
ollt\ vai :1. co!ntnisai\o. ou se votn immetliatnmouta; e 
pssim nós prcstarenioa homenagem aoH dil'\'nos lcmte~ 
t11w escolas militnrcs, bom como nos lentes de mQdioina 
o de direito, poi~ totl.o~ têm jus :i .. ele;n<;~o Uo~ ~cn' 
,·end modm;, p~r'}\1~ bOJ<l nest.\l p111~ 1mo o posstwl 1\ 
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·;:m lente subsistir com os mesquinhos nncimentes com 
':]UC et•a ato! agora retribuído. 

Si'io estas as observaçuea que tinha. a fazer em ree
yosta ás do nlJbre 'à<1putado; e julgo que S. Ex. ficad. 
convencido de q_ue o nobre ministrl) do Imperio, longe 
de faltar á. conatderação a esta augusta · camara, prO·· 
~edeu de modo conveniente e justo, como costuma. 
(Apoiados.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sa. ARAUJO GóEs,· obtendo a palrtvra pela erdem, 

declara que a deputação nomeada por e1ta ca.mar& para 
apresentar a S. A Imperial Regente, em nome do Im
perador, o decreto da aesembléa geral sobre a reforma 
}tJdiciaria, cumprir:" a sua missão;. e que a m~sm~ au~ 
gu~ta senhera se dtgná.ra responder que exammarta. 

O Sa. PRESIDENTE declara. que a respoata. de Sua. Al
rez:~. é recebida com muito especial agrado. 

INTERl>ELLAÇÃ.O. 

Entra em discussão a interpellnção ao Sr. ministro 
da agricaltura, commercio e obraa publicas, anuun
eiada pelo Sr. Andrade Figueira na eeasiio de 24 de 
Agosto. 

Os srs. Andrade I<'iguelra e Minili-
1;ro da A.~;ricu1tura. pronuuciii.o discursos que 
se achão no AJ>pandict. 

O Sn. 1• SEcll<:TARJo, obtendo a pala.vra pela ordem, 
9rocede á. leitura de um officio do Sr. ministro da. fa
;j;enda.1 communicando que, continua.ndo ainda impedido 
:no senado com a discuS!liio da resolução do orçamento, 
niio lhe é possivel compar11cer ainda hoje a e&ta c:~.
mara pa.ra.reaponder ás interpellaçõea do Sr. deputado 
Andrade Figueira.-Inteirada. 

o Sr. Andrade F.igueira. faz algumas 
obseuações. 
Ningu~m mais pedindo a palavra, fica. a discuesiio 

•!ncerrad&. 
Dada a ordem do dia, levanta-se a. sessão :ís quatro 

horas da tarde. 

Acta em 2 de Setembro. 

l'RESIDEl'iCIA DO SR. TEIXEIRA JUNIOR. 

A's 11 horas, feita a chamada, achiio-se presentes os 
Srn. Teixeira Junior, Angelo do Amaral e Cardoso da 
11-lenezes. 

Comparecem depois os Srs. Portella, Gomes de Cas
tro, Luiz Carlos, Floriano de God<>,v, Corrêa, Fiel de 
Carvalho, Souz:t Reis, Araujo Góes, Barão da Villa da 
Barra, Coelho Rodrigues, Dionysio Martins, Pereira 
Franco! Pederneiras, Silva Nunes, Az11mbuja, Crt~z 
:Mncbauo, Raposo da Camara, Ferreira de Aguiar, Al
meida Pereira, Rodrigo Silva, Fausto de AgUiar, Alen
car Arnripe, Affonso de Curvalho, Fontes1 Paulino de 
Souza, Paranhos, Dnque-Estra(ht Trixerra, L~al de 
:\Ienezes, José Calmon, F. Belisario, Barros Cobra, 
Balvão, Mello Rego, TnqneB, Corrêa de Oliveira, Can
<lido da Rocha, Audratte Figtteirn, Bittencourt, Vicente 
de Figueiredo, Feneim Lnge, Junqueim e Conde de 
.Eaependy. 

Faltiio com p!trticipaçuo os Srs. Guimarães, Pinto 
Peseoa, As>is Rocha, Aup,mto Chaves, Barlío da La!;i.ttna, 
Borges Monteiro, C~tndido Torres, Gicero Dantas

1 
viocto 

Velho, Dias da Rocha, Fernarulcs Vieira, Joaqmm P~
ilro, Nebias, Rosa, Duarte de Azevedo, Theodoro da 
Silva e Evagelist" Loll!lto; e sem ella os Srs. Antonio 
Prado, Araujo Lima, Augusto de Oliveira, Hnrão de 
.hn•;agy, Burão de Anu.dia, Bahia, Benj,.mim, lhmleira 
lc1\Iello, Candido Murta, Cnmillo B:u·reto, l'amillo 

Figueiredo, Casado, Canedo, Gnpunema 1 Carneiro da 
Cnnba, Coatu Pinto, Domingues, Diogo de Ynoconcello~, 
Figueiredo Rocha, Ferreira Yiannn, Ferreim da Yeign, 

Gama Cerqueira, Gonçalves da Silv~, Gomes da. Silva, 
Henriques, Heraclito Graça, Jansert do Paço, João Men~ 
des1 J. de Alencl(.r, Joaquim. de Mendonça; Leandro' 
Maciel, Lima. e Silva, Leonel de Alencar, Mello Mattos, 
Mello Moraes, Manoel Clementino, Menezes Prado, Mo~ 
raes Si! va.1 Monteiro de Castro, :11-íoreira d& Rocha, Paula. 
Toledo, Perdigão Malheiro, Pinheiró, Pereira. da. Silva, 
Pinto Brag&1 Pinto de Campos, Pinto Lima., Pinto Mo~ 
reira, Salles, Siqueira. Mendes, Simões Lopes, Jerony
mo Penido e Sobral Pinto. 

O Sa. PnESIDEl'iTE ueclara. não haver sessão por :falta 
tle numero legal. 

O Sn. 1• SEcnlitARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Oito officios dv 1• secretario do senado, participando 
que o mesmo senado adoptou, e vai dirigir á. sancção 
lmperi&l, as seguintes resoluções : 1•1 a.utoriaa.nd!l o go
verno a conceder ao desembargador da relação da côrte, 
adjunto do tribunal do commercio, Firmino Rodrigues 
Silva, um :~.nno de licenç~. com todos os seus venci
mentos, ,Para tratar de sua saude onde lhe convier ; 
2•, autor1sando o governo a conceder ao desembargador 
da relação do Maranhão, José Pereira da Grn~a, um 
anno de licença para g mesmo fim; 3•, appravando o 
:~.ru. 7° a que se refere o decreto n. 3,568 de 20 de De
zembro de 1865, na parte em que necessit:L de appro
vaçiio do poder legislativo; 4•, declarando que a viuva 
do capitão Joaq,uim Soares de Figueiredo fica dispen
sada de restitu1r aos cofres publicas a quantiilo de 
1:65785661 proveniente do soldo de seu marido, rece
bido depou do fallecimento deste ; 5•, approva~do o 
decreto. n. 4, 737 de 7 de Junho de 1871,. que concede 
a Joiío Antonio Rodrigues Martins & O. o privilegio 
para introduzirem no J?Orto do Rio de Janeiro blüCôs 
:í vela. ou a. vapor de.stmados á pesca. 011 á conducção 
de peixe ; 6•, al'provando pensõea ao soldado Antonio 
Felmto ele Almeida e outroe; 7•, autorisando o governo 
para mandar pagar ao ·desembargador Caetano José 
da Silva Santiago a. importancia. dos ordenados que 
lhe forem devidos, corre~pondentea ao tempo decor
:ádo de sua remoção como juiz de direito da capital 
da Parahyba. a.té sua posse e ex~Jrcicio na eomlii:ca de 
Ca.ntaga.llo; 8•, approvando l• pensão concedida a 
D. Francisca. Rosa de Alvim Parnguassú.-Inteirada. 

0- Sn. PRESIDENTE declara qite vai-se officiar ao go~ 
verno afim 1e saber-se a hora. e lugar em que S. A. 
Imperial r, Regente se dignará receber a deputação desta 
camara que tem de felicitar a mesma augusta senhora 
no dia 7 de Setembro, anniversario da independencin 
do lmperio. 

Acta em -:1: ele §ctenlbJ•o. 

PIIESIDENCIA DO 811. TEI:tEIRi. JUNJOII. 

SulmAillo.-R,qJe.Jiettle.-Cre•çiio de uni f'o!lcgio ef,·, tv-
1'al11« di la d > /lio-Not·o em Jllinas-Ueraas. 

A's onze l1orns, feita a chamada, achíio-se presentes 
os Srs. Teixeira .Junior, Portella, Camillo Barreto, 
Luiz Carlos, Angelo do Amaral, Aranjo Lima, Yicer.te 
Figueiredo, Siqueira Mendes, Conde de Baepend:y c 
Souza Reis. 

Comparecem depois os Srs. Ferreira de Aguiar, Go
mes de Castro, Salles, Pinto Braga, José Calmon, G:J
vão1 Bariío da Villa dn Barrn, B1mdeira. de Mello, Je
ronymo Penido1 Moreim da Roch:~, LGonal de Alencar, 
Antonio·Prudo, Fiel de Carvalho, Ferreira Vinnna1 Cruz 
Macbnclo; Haposo d:~o Camnrn, Heraclito Graçn, Ro:lrigo 
Silva, Silvn Nunes, Perdigão Mulheiro, Araujo Guo61 

Janaen do Pn1~o, C3.sado, Comia, Corrêu tle Oliveira, 
Theodoro du Silva, Junqueira, Benjamim, P:ntlino tk 
Souza, Augusto de Olivetra1 F. Beliaario, Jlem·i'lu~e, 
Barros Cobru, Coelho I{oUrignes, Fontes, Diony!io 
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Martins, Affonso de Carvalho, Fausto· de Aguiar, Joa~, 
quim · ue Mendonça, Mello Rego, Paranhos c Lima e 
Silva. 

Faltão com participação os Srs. Assis Roclut, Augusto 
Chaves, Barão da Laguna, Borges Monteiro, Canc1ido 
Torres, Ciccro Dantas, Diogo Velho, DiM da Rocha, 
Evangdiôbl. Lobato, Fernandes Vieira, Joaquim Pedro, 
N ebia~, Pinto P~$Soa, Guimnl":ícs, Pereira- Franco, 
Rosa. e Duarte Lle Azevedo; o som cJia os Srs. Alencar 
Art\ripe, Andralln Figueira, Almei•h Pereirn, Aznm~ 
lmja, Bariio de Araçngy, Barúo .de Anarlitt 1 Bahia, 
Hittencomt, Candido Mütta, Camillo Figueircüo, Cu.
uedo, Capar.ema, Carnei•·o da Cnnha, Co~kt Pinto, 
Cardoso <le 1\'[enezcs, Ctnl.dído dto Uocha, Domingues, 
.qu<lllll-E~tradtt Teixeíra1 Diogo de, Vmc,onc~.llos, Flo
rmno rle Gorloy,. Figucli'edo Rocn<1 1 l•e•·rmra Luge, 
l•'erretra da Veiga, Gama Cerqudm, Gon<;alvcs tht 
Silva, Comes da Silva, João l\1~udes, ,J, dcAlencar, 
Leandro 1\incicl. Leal de Menezes, Mello Mattos, Mel
lo Moraes, 1\'funoel Clmtiérttino, ·Menezes Pra(to, 1\Io
ro.cs i:'ilva, l\Tonteiro ele C:tstro, Paullt Tolc<lo, Peder
neiras, Pinheiro, Pereira da Silva, Pinto de Ca•nl_Jos, 
Pinto Lima, Pinto l\I<Jreira1 Simões Lopec< 1 Sobral 
Pinto e Taques. , 

O Sn .. PHESIDE~n: dcclaru. não haver scsõtto po~ fal
ta de numero legal. 

O i:n. 1 o SEcntm~mo tlá conta <lo seguinte 

EXl'EDIEN'!'E. 

Um officio do ministcrio do imperio, enviamlo a 
cópia do decreto pelo quul S. A. I. a Regente, em 
1191ne do Impemdor, houve por bem conceder repartida
mente n pen8iío ue GOH mensaes 11 D. Prudencia l\Iuria 

. Soares e D. Cunthidiu Soares Louznda, mii.i e irmii do 
capitão do 10 ° corpo provisorio de guardas nacionaes 
da província de S. Pedro, Rein&ldo ::3onres Gonz8.ga.
A' commissüo de pensões c ordenados. 

Outro do mcnnu '"inisteric, declarando, em resposta, 
que Ee nxpmlira !I Viso {• presid!lncio. dtt província de 
;v!itllls-GcmúH nlimdc prestar as informações requisita·· 
duo por esta enm~nt 1iccrca do relJ.ucrimcnto ~m que os 
eleitores tln frognezia de Santa-Rita d!l. Bott-Vista, do 
collcgio da cidach, do Pouso-Alegre, pedem ser annexa
dos ao colle:;io de Itajubít.~Inteirada. 

Dons da" prosidencia; das provincina <lCl SMta-Cn
tbnrinn c Piauhy, remettendo collcc~ões impresslls du.s 
!~ia pronmlga;lus pelas nssembléas dt~s mesma-; provin
c.ws.-A arcb1vttr. 

Um reqn~rimonto tlc Miguel Muritt Girnnl, la tenente 
d.e urtilhnritt, pedimlo ser• matriculado em 187'2 no (lo 
anuo d& llEcola cuntrni.-A' commissiio 'do instnHY,,Úo 
publica. ' 

Outro dn. ass~rnblt\a provincial do Piauby, pedindo o 
auxilh tlc lOO:OOOa para a nberturuc.lc duns estradas da 
vilia t!e S. Gonçnlo á de V nlunçn, c n nntign cupitnl de 
Oeirns.-A' commissiio do orçamento c obrns publicas 

CllE.\Ç:ÍO llt: V~I COLLEGIO El.l!ll'I'Olt.\l, NA VILL.l DO !\lO

NOVO, E~! ~Il~AS-t;EI\AES. 

Lê-se e vai a. imprimir pura entmr nn. ordem dos 
tr:tbalhos, com o projecto a que se refere, o seguinte 
parecer: 

" A commis,ão du con5tituiçúo e poderes, 11 quem foi 
remettiU.o o projecto assigllndo pelo Sr. Cruz Machado 
e mais deputados da provindo. de Minll~·Geraes , 
creando um collegio eleitoral na Vilht do Hio-Novo tla 
mesma provinciu, julga util essn {Jrovilleneia1 e. por isso 
é de parecer que entre na orclem dos trn.baluos, e seja 
adoptndo o dito projecto. 

« Saiu das commissucs, 4 de Setembro de 1871.
Co11<le tle llaepcndy.-L. A. dn Silvn Nunes. » 

« A MScmbl6a geral resolve : 
« Artigo 1tnico. Fica crcallo um collegio cloitornlnu 

Vill11. do Rio-Nm•o da província de Minas• Gemes, com~ 

To:uo v 

posto dos eleitores dlls frê&Uezias do respectivo muai.
cipio ; revogadas as díspos1ções em contrario. 

«Sala das sessões, 8 de Julho de 1871. - Cru; Ma• 
chado.-Fe1·reira da Veiga.- José Calmon. _, Jeronymo 
Penido.-V. J. de Figucire<lo.-Pinto llforeira.··" Barro.1 
Cobra.--Monteiro de Castro.-Ji'en·eira Lage.-0. de Vas
conc~lloa. - L. Carlos.-Brnjamim.-Candido llfttrta.
J oaquim Pedro.-Camillo Figueiredo.-Gu.ma Cerr;tteira. 
-Percliai'lo Mnlhei>·o.- J. Caj>amma.- c. Rocha.-Crt
nedo. » 

O Su. Pu!lSlDENTE ll')lllrl<l para a dêputaçiTo qt1e tem 
rlc felicitar a Snn Alteza I:rperiultt Regente no dia 7 de 
Setembro, pelo nnniversario daíndr;pcridencia do Impe
rio, os Srs. Pereira Fr:mco, Barão .da Yilla da Barra, 
Cnrdo~o de Menezc~, Lima c Silva, F:J.ilsto ·Cl~ Aguiar, 
Affonso ele Carvalho, Duque· ]!strada. Teixeira 1 Si
queira Mendes , Azambnja 1 Alcucnl' Araripe, Pede;:
ndrns, Bahia, Bariio de Araçngy , Florhtno de Godoy, 
Ferrci1·a de Agninr, Gomes de Castro, Barão da Lv.gu
na, l\Ioreira da Rocha, Menezes Prndo, Dionysio Mar
tins, F:ontes, Mello l\Iattos 1 Carneiro da Cunhu. c Ca
millo BarrctQ. 

Jlctu CJn 5 qJc Setcntbl·o. 

l'RESJDE~iCL\ DO sa. ~'EIXEil\11. JUNIOI\, 

SvmL~IIJO.-E•l'pcdicntc.-Eiciçuo z>• imarin da J!a/'ochia 
da Tct'J'tni·a, prot'Íiltia da. Parah:Jba. ,. 

A's onze horas dn mnnl,ií, !cita a chamada, nchão-se 
preaentes os Srs. Teixeira Junior, l•'loriano de Godoy, 
Luiz; Carlos, Araujo Lima, Angelo do .Amaral, Camillo 
Barreto, João 1\Iendes, .Affonso dó Carvalho, Salles e 
Cardoso dl' Menezes. 

Cotrtparecem depois os Sn•. Portella, Rodrigo Silva, 
Barão de Araçat:íy, C.t•sn<lo, Çnndido da Hochn, Hera
clit<> Gmça , Soorul Pinto , Fontes, Simões Laves, 
Silvu. Nunes 1- Gomes de Castro, Dionysio l\Iartm~, 
Pederneiras, ~arão da Villn dro Barm, Rosa, Galviío, 
Pa1·anhos, Fiel de Cm·valho, Moreir" d>L Rocha, Gui
marães, · AZI\mbuja, Bunüei1·a de Mello, Joaquim de 
1\fcmlon~n, Fausto de Agtüa1·, B11rros Cobr,\1 Al'nt\jo 
Góas, Junqndm, !Iaposo d•1. Camant, Pinte Braga, 
Ferreira de Aguiar, Ferreira Viu.mm, .Antonio Prado, 
Honriqucs, Lima e Silva, Figueiredo ltochs, Duarte ue 
Azevedo, Ferreira Lage, Coelho Hodriguo.•, Mello {{e~o, 
Domiugues, Pereira da Silva,. Conde tlo B:topenuy, 
Duquo~Estrndtt Teixeira, Augu~to de Oli·:eira, TtHtnes, 
Aluwidu. Perciru, Mello Mornos, Col'l'en, Uon·e•t dn 
Oliveira o Ptwlinu de Sonzu. 

Fo.\tiín com partioipttçiío os St•s. Pinto Po~soa, As
si" Rochu1 Augu•to Clmvus, Bariio ch L1tgunn 1 Ror..?~~ 
Moatoiro, Clludirlo 'l'orros, Gicoro Dunt •~, Diogo ~e~ 
lho\ Dittu da Ruoha, Evangelista Lolmto, l?ornt\ndes 
Vieu·n, J01tt~uim Pedro, NobittH, Pereira Fmnco o Theo
doro da Sllva ; o ~em ella . os Srs Aloncar Ar>~ripe, 
Andrade FigueiraJ Bariío do .Anadin, Bahiu, Benjamim, 
Bittcncourt, Can ido Murta, Cnmi!lo Figueiredo, Ca
nedo Capa.noma, Cnrneiro da Cunha, Co~tu. Pinto, 
Ct·uz

1
Machado, Diogo de 'VMconcellos, F. Belisario, 

Ferreira da Veiga, Gama Ce1·queira, Gonçalves da 
Silva, Gomes da Silva, Jamen do P~tço, Jeronymo 
Penido, J. de Alencar, Jo~é Cu.lmon, Leandro Maciel, 
Leonel de Alencar, Leal de Menezes, Mello 1\fattos, 
:Manoel Clementino, Menezes Prado, 1\Iornaa Silva, 
Monteiro de Cnstro, Paula Toledo, PcrdiiJ'ÍÍ.O 1\Ialbei
ro, Pinheiro, Pinto de Ca1npos, Pinto Limn, Pinto 
Moreira, Siqueim ~:lendes, Souza lteis e Yiceute de 
Figueiredo. 

O Su. PnESIDEN~'E doolara niío haver sessão por falta 
de numoro legal. 

O Sn. to Sl>CUETAIUO <lá. conta do seguinte 

Ulll ollicio do miuwtel'io do imperio 1 h:ltlsmiltindo 

2 
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as cópias dos decretos pelos qnMs Su11.Alteza Imperial 
a Regente, em nome do Imperador, houve por bem con
ceder diversas pensões.- A' commir,eão de pensões e 
ordenados. 

Outro do mesmo ministcrio, ·com!Uunic:mdo, em res
posta, que se expedira à visa á. presicleucia da. provín
cia do Maranb!\o parn mandar proceder á. elmção que 
tem por -fim o preenchimento dr. vaga üo ialleCido 
Bar:io de Annj:ünba, deputo.do pela dita proviucitl..
Inteirada. 

Outro do rninistel-io dos negocias estr;~ngeiros , en
viando a cópia u0 officio .da legação imperial em Lon
d!es, re.1onettendo .W_O ex.emplares ào..t:ebto: io ultima
mente nptesentado . ao parhmento bntnnmco sobre o 
tratamento dos immigr:ltltés na Guyana llritannica. -
1\bnd:t-se distribuir. 

Outro do 1 • secretario do senn.do, Nml!t\~n.:\o o cere• 
monin.l pt!ro. o acto do encen·nmento d!l nctnal se~roi\o 
leo-isl::ttiva, n que tem de ser prc,ente S. A. Imperinl 
tl Regente do Imperio. -:-A' commi><E>io d~ j)olicb. 

Ontro do mesmo ~ecretnrio , cotnmunica,i<lo tct cons
tado :~o ~cnndo qnõ fVra ~anccionüd!l n. re~ohv.~:ín que 
:mtorim o <Yovçrno pr. r n conccdur ao consclhetro D. Fran
cisco BaltÍ\azar tla Silveira um :umo ti~ liccn1'a com 
, •cncimet1tos .-lu tcir:idH. 

Tres do mesmo ~ccretario, pnrtieivando que o senndo 
ndopton, c vai. <lirigir :í. snn<'';t~u imperial, tts rcsoluçi;es 
iscntamlo do llll[JOSto de ]oterw' o CBtubclccnncnto do 
monte-pio dos scrvirlorc> . do Est3dn, inot!tni-10 nc~;t,t 
curte: c autori>'amlo o ~·:owruo parn mandar ndmittir 
:t. cxalne os csht·:!!in.tcs CcsLtrio de Almeida !\obre de 
Gusuliío e. Arí6tides Arminio Gtwran::.-Intcirnda. 

ELEIÇÃO JlllD!AnL\ p ,\. l~AROCUJA D .\ TAQUAnA, I'l\ ~H'J~CtA 

l>A 1',\llAUYD.I.. 

Le-se. e n1i :t imprimir para entrar na ordem <loa· 
trabalhos , "tc:;uiutc par~cú: 

~' Não t~ndo ~i t..\o ~\'WC~~n'.ad:t {t. cotnlllÍ8si'ío de ccm
stituiçlí.o e ·poderes rcêhmn'.''~O al ;;unn1 ~<Jbru n cleiçiío 
pritnurb. d t. p~trocilia. tit.~ :< o~ ~:: :. . ~enl!on't r_b. Penha <lo 
]'.,ra.nya. d::t · .·a~lul.wn, p\-ovincia 1ln Parn.hy1J::, n ttnc pro..,. 
cerlen-sc a'!:~ .ele Cuinbrn. . .ele !870, em virtn<l•J üa tlc
~i~:lo dcst,L .t~unnra t~c. '! 1 de ~I aio l.-:o dito :n,Hl?; l1L'!n 
con~tando tl.~1.:' l'i.!Spt~ ctn··.ts r.ctns, qnu }ll1r culit:1 forao 
enviadas p('l' iv. turuH:dio tl o 1niuhkric, ~~o itl·1p•.:rio it-.l·c
gul:u·iduLle:; no proccs:,o l'iétoml rpte Üev:jo :ttl t: n11a-lo; 
~ a. c.onnnL~ si'i:> Lln prtrl!ccr: 

cr Q.nc ~l~ ~\ pprOYt~ :t rcfcütb cldçlw pritn~rin. d:t p~
rochia de Ko~s :1 ~~ cnhor.t d :t l'cnlm tle l"rnnç:t (1:1. 'l':t-
quara, .~>~·o vinda da. Par:thJ.llll. ,_ 

<c S:!!n -tl .t s <~om 1 utsstter. , \.l lle Setembro de lbJl.
Coml,· d~ llri<!}Jc;u(!f·-1.. A. riu ,\ 'il••tt Nuun .-l'naliniJ J. 
S. do Sou:;tJ. '' 

Sum1 11\IO.-!:.'. >'i' ·dit'lllc.-AIIarrçrin do rcgin:~lilo CIJ1/l

m.u1n ~~a .~ cr;uHu·a~ lcyi:·; loli1 11ts. 

A's onze 1101" &~, feito. u chamtul~, nchão ·fe presentes 
os. Srs. Teixúra ,Jilliior, Sallc~, Angelo do Amara.!, 
Gomes de Gnstro, Gamillo Barreto, Florinuo tle Gotloy, 
Lui:t: Carlo8, Carneiro tln Cuulw., Sobral Pinto, Uanlosu 
de l\I~nczes, D~onys\o lllartins c Gnlvi:ío. 

Comparecem · JcpoiH os Srs. João 1\[cndcs, Bnriío de 
Ar:t\•ngy, Haposo da Unmam, Corrêtt 1 ,Jo>Ú Calmon, 
Azl1mbuja, F1el de Carvttlho, Jansen do Puço, Menezes 
Prado Souza Reis, Aranjo Gúes1 ,Jollqnitli de l\fcndonça, 
Hct·aclito Grn1·a, CnmiUo Figuctrerlo, lhmleim ele 1\lel
lo, Dahin, Alenc:.tr Ar:tri;w Sih·tt NnncB, Cruz 1\fuchn.
du, Jun(ltteit;:t, Barão . d1t Yiltn tlu lb·w., l'tJrtli;!;iLO Ma
ll!Ciro, Co!~.tl.c do llaopcmly, Fcrrcim Lugo, ()urrêu Llc 

Oliveirn, Simões Lopes, Portella, Alrneid& Pcreim, 
Pinto· Lim:t, F. Be!isario, Ferreira V iano.p., Leonel de 
Alencar, Mello Rego, Lima e Silva, Andrade Figueira., 
G~imariies, . llittencourt, Bélijamim, Augusto d~ Oli
v~ua, Hcnn'luc~, ·Duque-Estrada Teixeira, Pere1r" da 
Sllv~, Antomo Prado, Capnnema, Pinto Braga, Rodri
go S1l v a e l'nrauho~. 

Faltno com particip~çlí.o os Srs. Pinto Pessoa, 11 sais 
Roch1 1 Augusto ChaveB, Barão du. Laguna, i~orges 
Monteiro, Candido Torres, Cícero Dantas, Diogo Velho, 
DuartP de Azevedo, Diil.s da Rocha , Evan~eli•ta Lo
b~to, Jonquim Pcrlro, Nebi:ts, Pereir:1 Franco, Rosa, 
Theodoro da Silva, Fcrnnude8. Vieira e Paulino de 
Souzu. ; c sem elh os Srs. 13nrlio de Am1dia , Burros 
Cobra, Candido !\furta, Canedo, Coelho Rodri:.rne<', Cost:1 
Pinto, CaudiJo da Rocha, Domingue~, Diogodc Vnscon
celloH1 Fausto tic Agttinr, VoutM, Figueiredo ltocha, 
Ferreira de A guiar, Ferreira d:t Y ciga, Gama Cercjüeira, 
Gonçnh•cs da Siln1, Gomes rla Silva, Je;·onymo Pcni•lo, 
J. de Aleoca;·, Lea!\dro 1\Inciel, Leal de l\'Icnlzes1 Mello 
Mattos, i\'Iello Mu1·aes, Manoel Clementiuo , Moraes 
Silva, Monteiro de Ca~tr·l , Moreira di\ Rocha, p ,.u\n. 
'l'oledo, Pederneiras, Pinhcil·o, Pitlto de Campo•, Pinto 
Moreira, Siqm·irn. 1\{cndee , . Tnyues, Cu.ado .• All'onso 
de Carvalho, Araujo Lima e Vicente de Figuc.iredo. 

O . ~n. I'nES!l>!:i'n; declnr:t niio htw~r se~siío por falta 
tle numero lt>gal. 

O Sn. 1° SECHilTAnio dA conta do seguint:~ 

Um offim,> tlo ministcrio do \mpc:·io, comrnunicando 
que suu Alteza a Princczn Imp~ rw! Hegentc, em nome 
do bnperoclor, dign n -se de receber no pa<;ó da e Idade, 
ú uma hom da. tarde do dia 7 do corrente mez, a tle
puta\'ÍÍO Ül'st:t Cli.marn que tem de cotnprimcutat n mes
ma Augusta Senhom por sei: uquellc dia o nnnivc:·~ :.rio 
.ela lU<hlJlemlcucia do Impcrio.-Intei: a da. 

Outro úo Sr. Iiliniotro da f: :oentb., commnní~and•) 
que . tendo de ns~istir no scnr.do ;, d i·;ctt:;,,io do l'l"O
jccto rptc proro~a . a_ .I~_i do Ol'I,~!LIUChto ,-igent~~ , nÜ.G 
snbc r,e lhe scr:t tJO .. ~ ll' cl com~mrecer h<•j\J ,, cst:; cn
marn li hora dcE-igu.=trJ~L lKl ... -tt - ~· · ,.!·,· po ·.: ·tlt~r às 'inu·.::wH:.\
ções que luc deseja. f,tzer o :ir. tlcpukv:lo An•trA~ 
Figucim.--Inteitwl:,. 

Dott~ do 1° SCCl'et::.rio. r! o ee:trt.1o, p·~rllcip:tll•lo tct· 
cunstudo :lO mesmo 6entvlo que J'oriio Gttncciun:vh·; '" 
rcsoluyõcs ::utorim·.1do o g·Jvcnw pa•·a mnndar mn
tricular oa cstminntc~ Jo:1qui111 Olympio de l'ail·:t, 
A!ttonio Amazonas de Almr.i<h e. Joaquim lg<~ncio 
Am•tzon:t~ de AlmcU a .-l:: tcirada . 

Lê•sc, o Yai :t imp1·imir par:t cnt•ar mt onL•H1 tlvs 
tl'abnlho~, "scguint<• ·p:trccer : 

Al,T~l\Ar.Xo DO IU:Grm;NTO COniJIU.l! 1>.\S CAlL\UAS 

l.EGISL,\TIVAS o 

" A' co!lmlio~i:ío tio pcolici:t ioi presente o ofHcio •lo 
Sr. 1" ócct·etario do seuatlo, remct:cndo o. devcrit•';liu tlo 
ccremonio.l :Hlo1>t,ltlb r: o r aqndla c~m:J.m p:trn ser oluoer
vado no ado do encerramento tla r;("<siío lcgisl:ctin\ 
de 1S7l, n que tem de ser p1'~ .~cntn r. Princez:L Impe
rial n Sm. D. Iz:tbel Rcgento do Impcrio. 

" Ésb rcsolu1:ii.o im[Jorta :\ altera1"1u tio c:tpilnlo l '' tlo 
regimento conm~um das c:lumras h:gislntivns, e por isso 
o senado a enviou ti cst·1 t:tmuu·tta!im de que p<>s·•u cl\:1 
por ~ua p::rtc dclibemr como lhe pnrcccr com'et• i~nte . 

" A commissií.o de l'ol icitt veri!i.c~>u que o r~gimcnto 
commum, ucscrcvemlo o cercmoninl da~ sessões );olemues 
da assemhléa gm·al, cst:\belccc tiS c ••rcmonins e fonuali
(ladcs rcluti,·n~ M Principe Imperinl e ao Rcg<mte, 
designn. o lng:t\: que dcveráõ occt1par rlclltro do srdi'io, c 
dctenninll. que ((S t•csso!l s (Ü~ impt'l"inl fitmi!ia tlct•Cl'<Íú 
sc1· reccbid11s >to lojto dtt cscatl<t pu1· !L>IIIt tlcpuiltçiio dt• 
Se/s memln·os, qtw ns tle·t'C nct>m]wt~hn,·t t1l1; a lribuntt. moi.'' 
pro.villl(t tlo tlPOI.I~ c (Í tfi,·citn tlcl/c. (Arts. (l"1 (\o o H• 
do regimeu\o com1num ltppn"·:vJ" [lO!tt Ollllll\l"t\ tlu~ tlo
pntudo» en1 I!C'!~:~1u tl•! 17 ~~~ Junho tlu lSIJ~.) 
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SESSAO EM ll DE SETE.l\IBRO DE 18'11. 11 

" Se a designsçõ.o sepurn.da do Princ.ipe Imper!_al e do 
Regente parece demonstrar que o regtment? nao tr~ta 
especialmunte <la hypotbese de ser a regeoma exerctda 
pelo proprio P,rincipe imperial, tambem a tmiformida~e 
das ceremomas que outorga a ambos revela que nao 
pretendeu estn.belecer distincção algum1t no modo da 
sua recepção. 

" Entretanto as dnas cnmaras legislativas entcndêrão 
em .1836 \JU<.\ rlevif•o' alterar o ceremonial para o rece
bimento do príncipe imperial no caso do art. 10G 
da constitui).!•~, o asaitn vroced~ri'io qt1ando S. A: a 
Sn\. D Januaria teve dn prestHr JUramento como pn~
ceza imperial; e tambent no nnno do 18Gfl com relaçao 
n.o acto de ju1 amento que prestou S. A. I. a Sra. 
D. Izabel no di:L 29 de .Julho. deliberúrüo as me.,mas 
camaras que nesse :~cto se observ~ss~ o c&re.moninl adap
tado pam o juramento d11. Seremssnna Pnnceza n Sra. 
D. Janunria. 

"Comidcmn<lo estes precedentes, o sen:J.do reconhecett 
a neceosidade de alter:1r-ne o ceremonial prescripto no 
capitulo 1° do t•egimento commnm, para o encerra
mento da aclu>tl : ess~•o da assernblea ereral por S. A. 
n I'rinceza Imperial, como Regente do Impeno, atte!l
dendo-ce, outrosim, no luga.r que neste solemne acto 
deve occupar no recinto do senado S. A. R. o Sr. <;:onde 
d'.J<~u an"Usto esposo de S. A. a. Prmcez,, Imper1a.l. 

" ~ co~mi~são de policht. portanto, é lle p:l.l"c.Jer q~e 
a rd~ridá alteração tlo ree;imento corumum seJ>\ suo
mettida :í. approvttçiío desta augusta. ct>mara, na :l'órmtl 
do. estylo. 

" Paço da cmnara dos deputados, em G de Setembro 
de 1871.-J. J. Teia:eim }llnior, presidente.~ .loaqw~n 
Pires Jrnclwdo Portella, 1 o secretario.- .! . .ll. da Silva 
Pan111hos 2• secreklrio. - Manoel Pc1·eira Grúmm·lies, 
sorviutlo ',le 3• secretario.-Dionys·io Gonçalt•es ill arti>rs, 
servindo de 4• secreturiG. " 

&eira. mn 9 tle ~etmubro. 

Pl\ESIDEND!A. llO Sl\. TE!li'OIIll,\ JUlHO!\. 

A's 011ze horas da ma\lhlí, :feitn a chamad<t, aohão-se 
presente> os Sro. Teixdra Juniol'1 Corroa, U~njmnim, 
Almeida Pereira e Sulle>. 

Comparecem depois ?5 Srs,. ~Jebi:J.~, Porte! !a, Parn.n~oii, 
Angelo do Amal'al, Dwuys:o ~;brttus, Aflonso do Car
valho Go:n<!s de Ca.stro, Barão de Araçn~y, ~i'Iucira 
l\Ieud~s . Corrêa de Oliveira, Fencirn. Via una, Pint:l 
Brrwa ~'iilm Nur1c~, li'ctTeira tlr' Agui1.r, Florta'lo ~c 
Gotl~/, !•im:~.e Silnt, Btl:~cleir:t <111 l\Jello, :.:;lllze ne~~, 
Aza.mbUJo<, v !Conte de I• ;:;tteu~odu, ,J\tlll[U<!tm, Btm~o 
tla Yill:t tia Bru·r:t. J.rc,scu ,[,, I· >tça, Btttencomt, Lmr. 
C:. rio", 1\f•,uczea f'm,!o, l'ut!ern~il;nB 1 !~'· Bdimrio, IIcn
rÍ'l_tWs1 Coelho Hodr:gucs o Peretr:t I• r • nco. 

Faltiio c.om ptwHcip:L\'Íio os Srs. Assi" Rocho, Au
""u"to Chaves, Ba1·iío d' Lngnnrt, H urges 711 out"iro, Can
dido Torres Oomto de Baopently, (,)ieGt·o D;llltas, Diogo 
Velho Duu.;·te do Azevedo, Dia; tht !tocha, Evanp;olist11 
Lolmt6 Fernandes Vie'ru, Gnimtlriies, Jont\t1Ílll Pedro, 
P:,ulm~ de Som<;\\, Pinto Pessott, Ro''! e 'llteodoro ~.~~ 
Silvtv o sem db o» Srs. Alencar Aranpe. Andrmle Ft
«ucir'n Antonio l'rmlo, Araujo Linm, Ar ·ujo Góes, 
Âuo-ueto tle Oliveirn, Bltrií.o de Anadia, Barros Cobm, 
Bahia, Cml\lido :t.h~rtn, IJnmillo Barreto, U;unillo Fi
o-ncimtlo, Casado, Unuedo, Cnpanemtt, CaruJI > dtt Cu
~ha Co~h\ l'into, Cruz Machado, Cardo<o de Ménezes, 
Caudido da .Rocha, Domingue.q, Dnque-EHtrud~t Tci
xeit·a Dionoo de Vasconcellos, Fm1sto ue Aguiar, Fiel 
de C~rvt~lho, Fontes, Figueiredo .Hoclm, Ferreira L11ge, 
Ferreira tb Voigv., Gnlvií.o, Gama Ccrqunim, Gon~~alves 
Ü!~ Silva, Gomes tltt Silva, Heruolito Grt~Ç'a, Jeronymo 
Penitlo João Mendes, J. do .ll.leucnr, José Calmon, 
Jonqui::U de :f,Jondunço., Leandro Mnciel, Leonel do 
Alencil.r, Leal da Manezcs, Mello Mattos, Mello Moraes, 
Mello !logo :Manoel Clementino, J\for1.10s Si!vll., Mon• 
tciro tio \Jn;tro, Moreira da Ruchu, Paul>\ 'l'oledo, Pcl·
d igiío !l!tllhoiro, riuhoi!·o, Pereira dtt Si! v a, P.iuto de 
t!mnpos, Pinto Limu,. l'into lilol·eim, Haposo dtt Ga-

mura, Rodrigo Silva, Simões Lopes, Sobral Pinto e 
Taques. 

O Sa. PRESIDENTE declara não haver sessão por :falta 
de numero legal. 

O Sn. 1• SEcnETAnio dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do ministerio do imperio, cornmunicando, 
~m re"posta, que o governo imperial reconhece que não 
são bem retribuidoa o director e professores da aca
demia imperial das Bellas-Artes, que pedem augmento 
de vencimentos, mas estão clles no caso de outros func
cionarios publicos.-A quem fez a requisição. 

Outrc do mesmo minist~1·io, remettendo o officio da 
presidencia da.. província da Bahia, acompanhado da 
authentica. d11 installaçõo do collegio da villa de Abran
tcs, na eleição alli feita ultimamente. - A' commif:iio 
de poderes. 

Outro do 1 o ee<~retario do senado, participando ter 
constado ao mesmo ~cnaclo que fôra aa.nccionacla a re
solução que antonsa o governo a conceder isen1·iío tle 
direitos de importação para o material e trem rorJanto 
neces•arios i construcção ela cstruda de ferl"O-carril na. 
cidade de Nitherohy e Eeus snburbios.-Inteimda 

Tres .du mesmo secretario, participando qt\e 1> •'enado 
adoptou, e vai dirigir á sancção irnp< ria!,. :os resoluçõea 
approvando varias pen~ões; e mandando ndn1ittir :i ma
tricula diversos estudtmtes.-Inteirada. 

J\.cta elll 1]. «ie l'etembJ!•o. 

PRESIDENClA DO sn. 'I'EIXEll1..l JUNIOU~ 

Ás onzo homo tl::r. mnnllit, fdht a clwmada aobiío-se 
prese11tcs 0s SrB. 'fcb;cirn ,J un~or, Perdig~o Malhei;-o, 
João Men•h·s, Vie8nte tlt• FigLwlrcdo. Galnw, C~rneHo 
da Cunhn, Luiz C.nlos, Hnt•o~o da Catnnm, Florwno de 
Gotl"y .t\lcucar Amripc, U<>elh•> Hotlriguco, F~.rreim 
Yi::nn::, :•nlleo, Com}·•, l',·demcims, Souzi1 Heis, 
Az::mbujn c Angelo do A~nnral. 

C'o!llpnrucem depois tia eil:•Ull'.d[\ os sr •. Da!'ÜC> da 
Yilb da Barr<l l''Jl'telb. l'aranho;,. Cll~lliJ8tna, Crt1z 
1\[:w!J,nlo, M.,l;l':l~H l'ntdo, t:ih·a Nur;eJ .. Jar:een tlo 
p 1.ço, B:.ri~· de Ar:-~cngy, All"un>o de Ca:·vnlbo, ~~~.n
uido •la !:ocha, P0n·irn Frunco, Jnn'Ittetrn, Joaqturn 
du l\lendouçn. Hodri,c>;o Silm, Amttjo Linw, Pinto Hragn, 
Aru.uju Góes, B1tt· l!CIIltrt, B:u~~" tl:L Lt~;;una, Fan~to ~e 
Agui:tr, L•·oncl de Alenc.n·, l• JC! . de <:Jarvnlho, Cor~e:1. 
üo Ulh llirn, Ca1 .edo, Andmdo 1· 1gncua, Leal ue !l!e
IICZt:-, .lhwrtc de Aze\'c~·,, Cor,Ju~m tlt! · 1\Jenczes, Ne
bins, l'ereiru lht Silvu. e F. Beli~urio. 

Faltiío com pttrticipu\.f~o o" ~l'B. Pinto Pe~EDil 1 Gui
m:trfte8, Assis l{t>cha, Augusto ClHI.''OB, Borges ~1on
tmto Candid" Tm'l"c", Conde de Hnepcmly, CHlero 
D:1ut'M Dio"O Velho, Dia& tlu Rochn.·, r;v:tngelistu 
Luhlt\o,' Fürn~nde& Vieira, ,lol\qtlim Pedro, Jos.~ Cal
mon Pttulino de Souzu, Hosa Thüodoro da Stlva e 
l•'crr~im L>~ge · e sem ella. o~ t:lrs. Almeida Pereira, 
Antonio Prnd~ Augmto de Oliveira, Bnrão de Anndia, 
Barros Cobra 'Bnhm, Benjnmim, Bamleim do Mello, 
Ctl.ndido Mnrta Camillo Bnrrcto, Camillo Figueiredo, 
Casntlo (]oRtlt 'Pinto, Domingue•, Dionysio !Llartin8, 
Duque!Estrmltt Teixeira., Dwgo de_Y a~<~onc~l!o.", Fon.tcs, 
lli•··neiretlo l{oclm ForretradoAgtllar, l• erren·n Ütt Vetgu, 
G~~na Cer';\.ueirn, 'Gonçalves dtt Silvu, Gomes de Caatro, 
Gom~s d:t ~ilva1 Hcnriques, IIentelitl~ Gruç.a, _Jcron,rmo 
Peni<lo, ,J. do Alencar; Leandro Mumcl, Lnna o Stlvn, 
Mello Mattos, Mello Morno~, Mello Rego, Munoo~ Cle
menlino. Moraes Silva, Monteiro de Ca~tro, More1r~ da. 
Rocha Pn.ultt Toledo, Pinheiro, Pmto de CnmpoB, Pmto 
Limn, 'p:nto Morciw, Siqucir11. 1\Icudes, Simões Lopes, 
Sobral l'lnto o TaqueG. 

O E:n. Pm;smENTE d€clnr:t niio haver sosslio por falta 
de mune1'o legal. 
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12 SESSAO El\1 12 DE SETEl\IBUO DE H!il. 

O Sn. 1• SEGUETAmo dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do 1• secretario da assembléa provincial 
do Ceará, enviando quatro exemplares impressos dos 
Amwcs da mesma assemblén dos annos de 1867 11 1870. 
-A 'archi-var. 

. Um requerimento dos pt•o:fe~sores das nulas prepn
ratorias da faculdade de direito de S. Pnu!o, pedindo 
nugmeuto de vencimentos.- A' commissilo de pensões 
e ordenados. 

11lcta em J. 2 .ele Set.embl'o. 

l'RESIDENCIA DO SR. TEIXEIIl.l JUNiOR. 

A's om:c horas da manbii, feita a chnmada, nchiío-se 
presentes os Sr. Teixeirn Junior; Floriano de Godoy, 
Yicente de Figueiredo, Afl'onso de Carvalho, Corrêa, 
Figueiredo Rocha, Bitte!lcourt, Dionysio MnrtinM1 So
bral Piuto, Siqueira Mendes, Ferreira Vianna e Sanes. 

Comparecem depois cs Srs. .Portella, Araujo Limr., 
Angelo do Amaral, Bar:io de Arnçagy, Simões Lopes, 
Cardoso de Menezes, Camillo Figueiredo, Corrêa de 
Oliveira, Coelho Rodrigues, João Mendes, Conde de Bae
pendy, Lima e Silva Jonquim de Mendonçr., Azam
bujà, Batiio da ViÜa da Burra, :Ferreira (~e Agu.iur, 
:Menezes Prado, Fiel (lc Carvalho, Pedcrneuus, Pmto 
Brrtga, Perdigiio 1\Ialheiro, Henriques, Bandeira de 
:Mello, Raposo da Camarn, Cruz Mtlchndo, Souza Reis1 
Ferreirn da Veiga, Araujo GócE, Leal de 1\fenezes, Pe
reirà F rim co, i.Jam•do, Duarte de Azevedo, Juuqueira e 
Andrnd~ Figueira. 

F~ltao com pnrticipa)!iíO os Srs. Guimnrães, Pnra
nhos, Pinto Pc~soa, A~sis Rocha, Augusto Chaves, Ba
rão da Laguna, Borges Monteiro, Candido Torre~, Ci
cero Dantas, Diogo Yel!Jo, Dias da Rocha, Evange
lista Lobato, Fernandes Vieira, Ferreirn Lage, Joa
quim Pedro, Josó Calmon, Nebias, Pnulino de Souza, 
Rosa, Theodoro da Silvn, e Leonl!l de Alencar; e sem 
ell"' os Srs Alencar Arnripe, Alroeidtl Pereira, Anto
nio Prado, Augusto de Oliveira, Bltr:io de Auadia, 
Barros Cobrn, Bahia, Benjnruim, Cnuilido Murta1 Ca
millo Barreto, Casado, Capancma, Carneiro d:.\ Cunha, 
Costa Pinto, Candido d:l. Rocha, Domingues, Duque
Estrada Teixeira, Dio~o de Vttsconrellua, l!'iltisto de 
Ag-uiar, Fontes, F. Behznr.io, GRlvão, Gnmn Ccrquei
xu, Gomes da Silva, Gonçnlves dn. Silva, Gomes de 
Castro, }lcraclito Grnçn, .Jansen .do Pnço, Jeronymo 
Penido, J. de Alencar, Leandro Maciel, Luiz Carlos, 
Mello Mattos, Mdlo Moraes, Mello Re~o, Manoel Cle
memino1 Mor1ies Silva, Mor::.teiro . de Castro, Moreira 
da Rocha, Paula Toledo, Pinheiro, Pereim da Silva, 
PitJto de Campos, Pinto Lima, Pinto Moreira, Rodri
go Silva, Silva Nunes c Taques. 

O Sn. PnssmENTE declara nií.o haver sessüo por fttl-
ta de numere> legal. · 

O Sn. 1° SECIIETAI\IO <lá conta do seguinte 

EXI'EDIE:'lTI::. 

Vm · ollloio do minis te rio elo impcrio, transmiltindo 
n cópia do decreto pelo qual Sua Altezn n · Princcza 
Imperial Hegente, em nome do Imperador, houve por 
bem prorogar novamente até o dia 23 do corrente mez 
a presente scoEiio da assembl~a geral legiêlntivn.-In
tcimda. 

Outro do ministerio da agricultura, commercio e 
obras publicas, remettendo, em rcsposto, ns cópias das 
infonnuçües e documentos <ptc servirão de base ús con
cessões fcitns pelos decrotos ns. (!,58l!, l!,G73, q;fi/'(!

1 
~,G89, 4,693 e 4,695.-,A quem fez n requisi\'üo. 

Dous do 1° secretario do senado, pnrticipnndo que o 
mesmo senado ado.ptou, c vai dirigir :'t sancçüu impe
rial, as resoluções mamlando 0011tinuur em vi~or no 1• 
semestre do cxeroicio tlo 1872 a 1873 a lei uo or\'ll
mento decretada para o do 1871 a 1872, o upprovnudo 
ns ~·cnsücs (loncedidns ao soldado de voluntarios dn 
}Hl.tna Juciutbo Jlieú de Oliveira e outros.-InteirRda. 

Outro da preGidencià dà provincia de .Goyaz; trans
mittindo a representuyiíoda assemhléa legislativa dn 
mesma província, ped1ndo a cessão dos bens deixados 
no E~tado pelo Dr. Jóli.O Gomes Machndo Corumbá, 
nfim de serem applicados á acquisição de um edificio e 
mobilia pnrn o internato de . instrucçiio secundaria 
crendo na dita cidade.-A' commissão de fazenda. 

Um requerimento de Oscnr Destibenux., pedindo para 
ser e.ncarregudo da confecçàc da plauta topo~rnphica de 
Pernambuco, Alngôas, Parnhyba e Rio-Grnnde do 
Norte.-A' commissiLo de obrns publicas. 

O Sn . PEitEinA FnANco, obtendo a palnvra peln ordem, 
declaro. que a deputaçii.o nomeo.da para comprimentar 
n S. A. I. a Regente no dia 7 de Setembro, anniver
sario da independencill do Imperio, dirigiu-se no paço, 
onde foi recebida com as formalidades do cstylo; 
e elle, cotrto orador dcll!l., proferia n seguinte all-
ocuçüo: . 

cc Senhora! A camarii dos deputados commetteu-nos 
o elevado e honroso encargo de apresentar a V. A. Im
perial suas mnis sinceras e respeitosas congratulações 
pelo feliz annivereario da nossa. gloriosa emancipação 
política. 

cc Senhora ! O dia 7 de Setembro de 1822 assi~tnah 
o nascimento mBgestosotde um Estado independente, 
que :1 reeoluçiío heroicn de um principe magnnnimo, 
coadjuvado effienzmcnto por intrepidos e esforçn.do> 
IJUtriotus, cónseguio fundar sobre n indestruti vcl bnse 
da vontade popular, o com elementos sabiamente com
binados de ordem o liberdade, condicões esaenciaes de 
progresso sensato, de engrnndecime'nto real e de foli-
cidade pe•·dui'avel. · · 

cr Sitrt, Senhoril, no longo período de quasi meio se
cuJo o vasto Imperio Americano, dando as mais elo
quentes pro v na de sua fidelidade ás instituições . adapta
das, off~reco o raro e nobre exemplo de acatam ente e 
veneração ao pncto fundamental do Estado, del?osito 
sagrado dos mais preciosos e innaliennveis dir~ltos c 
regalias sociaes. 

cr Desse modo tem-lhe sido facil medir o perpassar 
dos nnnos por conquistas fecundas de importnntcs me
lhoramentos em todos os ramos das necessidades pu
blicas·; npproximando-se assim, cada vez mais, dos altos 
destines · parn. que está fadado o Imperio de Santa 
Cruz. 

" Senhorn! A camara dos deputados, interpretando 
fielmente a opinião nacional, comtempla no au&'usto pni 
de V. A. Imrcrial um dos mais dedicado• e mcnnsn
veis lidadores da prosperidade de nossa putrin, " um 
dos mais extrenttos mantenedores dn honra e ·Jigni
dnde da nnçüo. 

« Ncsla firme crença, a C(tmara dos deputados, n'um 
di11. de tiio gr:ttas rcconlaçües pam todos os Bruzileiros, 
niío pódc esquecer o inclyto soberauo1 que sempre cor
dialmente n~socia-sc ao~ jnbi.los nacwnucs; c fnzendo 
ardentes voto~ parn qull ce,-F.em os motivos imperiosos 
que por nl~um tcmp<> afast:\ri'io dcôte p:.tii :'. !\I. o Im
J?erador e S . . l\1 a lnl] ··t>l'ab·i~, :1 •p·adece profundamente 
tt Divitm Providencia 1L vcnt ~ luapreciavel de pro-· 
porclon:u·, nn:-:t \'irh_ttlcs que_ ' nnijo a. cxccJ~a: c g-ra
ciosa Priucczlt Jn'lwrial Hc;;cnt<, a solidt~ fian\':t úe que 
nestl1- qnadrn, çol11<> cn1 <>nt• a ,·,poca, n u:;l'iío hrazileira 
continuar[\ a poc.su:r lla pl·,,d:u·,,. >'i'j :re.'cnt:int., t.lo cle
mcnt.o 1nonnn.·.h!co tana d:;:-: P t:: i P: iuahul:tYcis cn1UtTJ..:.. 
uns do bom estar c ria fdkidn tlc do Brazil. 

cr Digne-se, poio, Y. A. !!'.lperi:·,j acdtar l.>enuvu.la as 
francn.s o.cordiaPs lTitl.ttif'.'.l.;b:çü .1S l}ne, pdo ll0$!;;0 Ol''\'Üo 
n camarn. dos del>utatlos tem a ·subitla haura de tl~ze~· 
pornute o throuo tmperinl, pelo anniver.qario do dia, por 
exccllúncia n<:1s fnstos mcm0ravcis de uossn historia, 
com us mais reverente" supplicas a Deus pum <JUO cu
mule de beneficio~ o cubra de bcnçiios toda a fs.mili:• 
im~orhl. » 

S. A. Imperial n Regente dignou-se responder : 

« Associo-me, com o maior jubilo, ás congrntnln\'.Ües 
quo me dirige a ettmnrn doa deputttdos, pelo nnuiver
sario du um dia tiio glorioso para a naçüo brazileim. , 

O Su. PuÊSIDENTE declara quo ~~ resposta de S. A. 
Imperilll a Rogettto é recebida oom muito especial 
agrado, 
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SESSAO EM 13 DE SET.BMBHO DE 18'11. 13 

Acta em 13 'le Setembro. 

PRESWENC!A DO SR. TEJXEllt.t Jli~IOn. 

SU.IIll~IIIO.-~tr.}Jcdicnlc.-Eleiçõe.y prlnw•·iaa d u paro
cluas de Thoma··, A11'iircí c .'!Ia.nwon', provmcia do 
Ama::ouc18.-:Natura/isaçõcs. · 

A's ODZe horas da mnnhfi, feita a chamada, achão
se presentes os Sra. Teixeira Junior, Portella, Floriano 
de Godoy, Angelo do Amaral, Vicente de Figueiredo, 
Figueiredo Hocha, Corrêa, Affonso de Carvalho, Co:1de 
de Baependy, Canedo, Luiz Carlos. e Silva Nunes. 

Comparecem depois os Srs. Barão. de Araça'{y, Si
mões. Lopes, Camillo Figueiredo, Cardoso de M~nezes, 
Barão da Villn da Bar:-a, Perdiuão Mall!eiro, Dionysio 
Martin~, FPrteim Vianna, A;_mbn.ia, Araujo Lima, 
Uuposo dll. Camara, . Cruz Mnchrtdo, Coelho . Rodrigues, 
Cnndiclo da Rochn, Joiío Mendes, Mello Mattos, F. 
Belisniio, Duarte ele Azeved~, .Junqueirn, Pinto Braga, 
Bandcm~o . de l\~ello, Joaqmm de.> Mendonça, Salles; 
Fcusto de Agmar, Casado, Fiel de Carvalho, Pereira 
Franco, . Menezes Prado, Leonel ue Alencar, Paulino 
de Slluza, Capanema, Corrêa de Oliveira, Paranhos e 
Andrade Figueira. · ' 

F'altão com partioipnç1io os Srs. Guirnnriíes, Pinto 
l'cs~oat. Assis Rccba, Augusto Chaves, .Barão dl~ La
,;tttnn, l.lorges Monteiro, Candido Torres, Cicero Dantas, 
!Jiogo Velho, Dins da Rocha, Evangelista Lohnto, 
:Fernandes Vieira, Ferreira La:;;e, Joaquim Pedro, José 
Cnlmon, Nebins, . Rosa., Theodoro dn Silva c 1\Ioreir::. 
da Rocha; e sem ellá. os Srs. Alencar Araripe, Allllci
dn Pereira, Antonio Prado, Araujo Gúus; Augusto de 
Olivcirn, Bariio de Anadia1 Barros Cobra, Bahm, Ben
jrunim, Dittencourt, Candido Murtn, Oamillo Brtrreto, 
Curnciro da Cunha, Costa Pinto, Domingues, Duque
Estrada Teixeira, Diogo de . Vnsconcellos, Fontes, 
l•'errcirn de Aguiar, Ferreira da Vei,.a, Gal.viio, Gama 
Cerqneira, Gonçalves da Silva; Gomes . de Castro, 
Gomes da Silva, Henriqucs, Hemclito Graço., Jansen 
do Paço, Jeronymo Penido, J, de .Alencar, Leandro 
l\1uciolL Lima e Silva, Leal de Menezes, l\Iello l\Iornes, 
1\t~llo ltego, Manoel Clementiuo, Moraes ·Silva, Mon
teiro do Castro, Paulo. Toledo, Pederneiras, Pinheiro, 
Pcreim da Silvo, Pinto de Campos, Pinto Lima, Pinto 
!llorcirtt, Horlrigo Silva; Siqueira. l\Icndes, Souza Heis. 
::iobt·al Pinto e Taques. · · 

O Su. PnESIDENTE declaro. nüo haver sessão por f:1lta 
tl~ llliUlOI'O legal. 

O Sn. 1° SEcnt1'AIIro dá conto. do seguinte · 

tXI'EDIEi'iTE. 

Um officio do minist~1·io tio imporia, enviando o.s 

.
cópias dos decretos pblos ljuaes S. A. Imperial a 
Hegonto, em nome do Imperador, houve por bem con ... 
Celfcr pen6iies a D. :Muria Felina dos Sautos e outras.
A' commiseiio de pensões e ordenados. 

Outro do ministerio.du guerra,. enviando, informado, 
o requerimento em que os phttrmaceuticos do corpo de 
saudu do exercito pedem so lhe mande ubonur o. addi
oionnl do 40H mcnsaes, a exemplo do quo percehelll os 
tncdiooN e nlfBrcs~cnpelliícs do exercito.-A quem fez a 
IC!J.Uisi\·Üo. 

Outro do 1° secrct.'lrio do senado, cnvhmlo, com a 
lltnendll. fcitn c n pprovado. pelo mesmo senado , n rc
eoht)-Üo elevando os vencimentos dos sccretnrios c ou
tr~s _empregados das relnçües do . Jmperio. - A im-
prumr. 

Tres d•> mesmo secretario, devolvendo, por não ter o 
~enndo podido dnr o seu conscntirnonto, as proposi1•i:íes 
que autorisiío o govcmo pam conced~r licençns ao 
chefe de secçiio da o.lfnudegl'. do. Bahia, l\Ianocl Odorico 
Mendes de Amorim, ·ao 2° conferente rln nlfnndega do 
Puri Joaquim MnrCP.llino Rosa., e no 1• cscripturnrio 
tla tnesmtl alfandegn Camerino Fa.cnntlo de Ca"tro l\Ie~ 
ne:.:es.-luteirada. 

Lê-se, e vili a imprimir parn entrar na or<.lem dos 
t1·abalhos, o scgüinté parecer : 

t:L~IÇÕES l'llllJAlllAB ll,\9 PA!IOCDJAS DE TUO~IAR 1 Al'IDIIlÁ E 

MAl'IICOIIÉ 1 l'ROVJNOIA DO A)IAZONAS. 

« Foriío proae:.:tes á. oommissiío de constituição c po
deres as nuthcnticas das netas das eleições primarias 
das J'arochias de 'I'homar, Anuirá c Manicoré, Jlrovin
cin o Amazonas, a que se procedeu em 30 ele Janeiro 
nl!. primeira, c em 2.6 de Fevoreiro na segunda e ter
ceira, no corrente anno, por terem sido nnnnllaàns as 
anteriores. Todas as mencionadas authenticas farão en
viadas_ pelo miuisterio do imperio P.!lllO de Agosto pro-
ximo findo. • -

« Nenhuma reclamaçiio appareccu perante a com
mi<sno, nem das netas consta que as houvesse nas 
mesas p9.rochines; assim, pnss!l. p, commissão a relntnr 
o que encontrou de . mnis notavel nas ·uctas, e o r1ue 
pensa wbre essas eleições. 

Parochia. de Thomar. 

" Foi eleita irregularmente n sua mesa pnrochial: 
porquanto, dcixnndo do observ11r-~c o dispo8to no !li t. 2" 
do decreto n. \,81'! ttll '23 do l\gosto de 1856 o no art. 3\ 
das in~trucçüc• du 31 de D•:zemhro de 1868, foriío con
,·ocndos os eleitores e ~upplcntcs da carnam dos depu
tados dissolvida no~to nnno1 os qnneM elcgêriio a mcs.t, 
representando n I• turm11 um eleitor e dotts supplentes, 
cham,1do~ prtru. .Jlreeltchurom os lugares de um eleitor 
ausento do distrtotiJ ll do outro fnllecido, o que deu em 
resultado 11 con\'oonçiio do maior numero de supplentes 
do qnc 11 lei pel'lnitto, g ainda assim n. 2• turma foi re
presentndn po1' um nnico ~upplente! 

" Niío constn lin nota U.a 3~ .. chamru\n. dos votantes 
os no:ne3, nem no menos o numero dos 'luc volitrüo 
na clciçiio dos t1·cs eleitores desen pnrochia; dizl'ndo-se 
apcnns na dita nctn que, apc:Cif de str publicado em tlc
vido 1t'111]lO o edital tio convocaçlio c a.v isaclospclos . i11spcc
torcs de quartcirt1o os cidadtios aclivos, dchvtÍriio de com· 
]lareccr muitos rlcUcs, pelo que só votán1o 48. 

« Esta cleil'uo é cvidcntemc/ltc nulla. 

l'arochia. de Anrlirâ. 

" Foi tambem eleitn inegulnrmente a sua mcotl pa
rochiul, sendo a principio oon vocados os ~leitores e sup
plentes da cnmnra dos . deputados dissolvida no anno tia 
18ü8 ; e como . uns c outros· não comparecessem, farão 
chamados os quo.tro cidadãos immedi:~tos em votos nu 
jui<. cltJ pnz muis votado do districto da matriz, elos 
quaes comparccêriio tres1pnra i'ilprescntt!rem :t 1" tu nua, 
e 11m cidndiio, que niio estav:~ comprelJcndido !lo uu-· 
n:.ero dos quatro immcdintos a estes, para rcp•·c2enbr 
n '2• turm:J., sem dechr::;.r-se q\lll d,,,·u-sc >\ hyp t>lb ·,'ç 
da~· parte do art. 14 do decreto u. l,SI'Z de ~:J ,,, 
Agosto do 185G e do nrt. 30 dM instrucyJe•: <lo 31 :le 
Dezembro do 18GB. No. act!l. d11 3" clmm:vla ,lc>s ,·o
tantos vêm b·umcriptos ~s norncs de 157' cidntli•u~, <Jil• 
deixtlriío de voto.t· nn eleiçii.o dus sct<l ckitorc:; ,L:c," 
pnrochiu, o se deultu·u ter-se cncontracl" na une~. 0!t 
ceduhts, ~~n,Jo este, por oonse~ninte, o lltlll:,l" ,[o,: ci-
dadãos quo \'ot:lriio IH\ ditn eleJÇiLo. . . 

«Nu acta d:t ltpur:u;iio dos Vl>tos <lnns veze~ >.e a,,. qne 
l'orilo 34 1\~ codulns recebida~, Illl\s a somm:~ Llos \'übJô 
apurados ú de 266, o que correspout.lc u. ~8 cctluL:o ; 
hn, porém, um eleitor com 3!) votos! 

" Esta cleiriio IÍ. tambem nullu. 

l'nl·odtla elo M<inicon!. 

"A Sllll. mesu parocltialfoi eleito. t'tlgtthü·mcnlc no. ditt 
2G de Fevereiro de 1871, t1 foz-se nesse mesmo dm a 
1• c 2• clmmudna dós votantes. Na acta do. 3• chnmn
dn se diz qliC yotáriio nn clci~·iLO dos c1nntro eleitores 
dessa pnrochia /181 cidudüos, deixando do fazê-lo 128, 
enjoA nomes YÔm monoionados na dita o.otrt, lavrada u 
27 de FoYoroiro. A tla 11purnçiio dos votos tem a data 
de 20 do t•oforido mez1 o !}Ue som duvida ó devido 11 
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14 SESSAO Ei'il 14 DE SETEMBRO DE l87L 

erro de cscripb;. c na eonuna dos votos appnrcce um 
de lmlis, o que n<Lo in tine 110 resulto.do da eleição, quer 
dos ddtorcs, quer des supplcntcs. 

"Est'l clci(•ilo estava no cnso de ser npprovada desde 
j:i, se vxistioscJU nesta augusta ca:narJ. as precisas in
Íotnwçõcs ~obr~ o numero de ekttor<ls com que deve 
ficar a parocbi:l. de Borba, da qual foi desannexado o 
territorio •.la nova parochh. de Manicor<i, afim de que 
esta e aqtt< l!tL juntamente nf.o dêm mnior numero de 
deitores do <ltl!J d:wão qttundo arttbi).S constituino uma 
só parochia, como se re,;ulveu em "'""ii.o de 5 de Maio 
do armo proxinw findo, de conformidttde com a lei 
n.~L08'2,<le l8 de Ago,;to. de lSGO .. _ 

" A' ,.,,,ta do exposto, c a oomt!llSBao de parecer: 
« 1.• Que scjão unnnllndas as eleições primarias a 

que <·•~ proccden nn 30 de J,1nciro de l87l na parocbio. 
de Tbcnnar, c. em 2t Uc F\:vcrciro do n1esn1o ·anuo na 
de Anuirá, ambas da províncill. do Amazonas. 

"'Lu Que {i,llHl adintlu a decíoão áccrcu da dcição 
prinuc; ia a qw' F.C proccd<~U <'111 26 de Fr.ver~iro de 
1871, n:~ parochi:t de Manicorô, tb. mesma província, 
até que 8cjiio prcscnt.;.~ u c>ta tmgusta camaro. as prti
cisa:; iuforu1U\'ÕC~, quo ~c rolicitarú. do governo, sobre 
o ntuuero de eleitorl)s filolllo pam as parochias de Borba 
·~de \ianicoré, em virtu,Je Úil dcl.'isiio damesllltl camara, 
tlc 5 c\,, Mu.1o de 1870. 

"Sala 1ius commi~sues: ctn 13ile Setembro ele 1871.
Gondc de Hac:>end·k-L . .:1. da Si!c·a lúmcs.-Paulino 
Jvsé Sonres d11 Sou.:::a. )> 

:\A'l't Jl 'd.::;.\.ÇÜES. 

Lê-se, c Yai a imprimit· para. entr!lr em díscmsão, 
colli o.> pwjcctos a qu~ se refere, o r,cguintc parecer: 

cc A' c;.>mllli~'ão üe comtituiryCío c poúerês foriio pt·c
scntcs u; p:ojecto,• <::,si;;:ados pelo Sr. Gah·üo c pdos 
St;. Üi[J:tllccn:l " outl'OJ dcpuhdos,. autoristmdo o gü
vcruv p:-1 ::a conceder c a das du J.l:J.tllr.:Üit.'açi'io a. 1.1 ua tro 
estrilllf.!,'eiro::~ ~.!~' ~1d0 1"\!~·ideutr.s d.·1t\ -~ itU. rn•O'\' incia. de 
SnntJ. ·U:tLltar:lla, t:m JW. de S. Paulu n otttro 11:1 de 
l~Euu:; ·Gerae.:< 

"_\ O•Jlllt:tit>.1; c:ltcll'l·J 11ue crJtu t1. pro:mtl:;:·~:to do 
decreto l~,~l:oht~n>_ u. 1,%0 u~.t:: ~lc ,Jullto tlo'coyr~ntc 
ann~) tot n:t· ;:~ .. · !~tctl .t uaturalt::;t!.l1'ao . de c,~tr~n~~eno:.;,. c 

· p-orLltlto b~lü · de:-.;l1Cect-sariof, e ll!Jlll· con•;0ul a~- to!:. es
peci:u:~ tlo podur L·{;';L::lutivo etn :favot• de tleternlin',.l.dJ.s 
pc~so i', Htln> o c~·~so dcllas c~ r.:!co1n !\··nd~\r, nl pox 
seni<;os tcico importantes M E<tot•.lo, 'Jtte ju,;tifi,tn~m ul
gtu.n~l< lllociiilu.~~~~:Lo ott <lh:peusu. ·tuL let2:e1·al Jc ili).tUnL
.Iis~u~:i .. 1 .. 

(c' ···e~Lú.: tE:rmos !l. co~n'mis~ilo U tl1.! p~ti"t'Cct· quo c\lti·etn 
1m erdet1l ,[os tr:,IJr.IL:os <l' ditos ['rOjúclos, e n•,ião rc
jei,,,Jo<: t:>il" tlittn:tttí. <lo:; SrB. Jeput:télos em O<'.m;;iüo 
COlnpd.(·:Jte 

(r :-:ala Ü:Js eottilui~HUc~:, tJ de. Sct.etnb:ro de 1871.-
Cowl•.' d" l/((cpn«l!J.·-·L .L <(,, Siint Nuncs.-l'attlin~ J. 
S. de So<t:r.t.» 

" A mscmblé:t gcralr~eolvc: 
" .i\rt. \." E' o .g;onnto :mtc•ris:Hlo a coucctlcr cart<t 

de n:ttn;·:di:: "· ~u u 'Alu•!rlo I:icltlcr, Allcmüo, c a Ma
noel ,):.cintlw d:1 t·ih·a FlOres, l'ortnguez 1 ::tnbos resi
dcntl'B na pruvi'lcin de t)anta-UatL.uLrintt. 

(< Art 2.<~ Sito revoga::l~is us Ui~.;poci\'ÕL'scmcontt·nrio. 
a Sala das sossucs cm8 tle Julho de 1871. -Gtlltiio. ll 

" A usscmhle:~ gcrttl rceol\'e: 
" Artigo unico. Fic:1 o govcmo antoriRauo tt Jr.audar 

cxpu<lir ca;ta ~e natmali~:t\·ü~ ao .>uudito _ita.li:mo 
Luiz (~nen:\t, l'C5ltlcntc em Jnnutaby, na prov!llcm de 
S. Paulo, e ao mu<lit.o portugue.: AHt·ctlo Julio Pcrcim 
Itntlrigncu, resicleute no Hio-Novo, nu. provincia de 
Minas. 

r< São rovogatlas !lS tlispo~içõcs e•.n eontrario. 
" Snla llus sessões, 2ü •!e Julho de 1871.-J. Capa

nenw.- c. Murlrt.-MM·eirll dn Recha.- A. l'rado.
Domingues.-Baruo da Villct da JJarrtt., 

Lê-se, a igualmente vai a imprimir com o ptoj<1cto 
a tjUe ~e refere, o seguinte pnrecer: 

« A com nisslio de constituiçlio o poderes entemle que 
com. (t promul@'\'1\o do decreto legislativo n. 1 1050 de 

12 de Julho do corrente nnno torna-se facil a nàtumli
mçiío de estr(l.ngeiros, e portanto siío desneccssarios e 
nem c01wêm ac~o• cspeciaes do po<ler legislativo em 
favor de determmadas pessoas, Ealvo o caso dellns se 
ret:ommendurcm por scrviçoslii.o importantes ao Estado 
que jn:;tifiquem alguma modificação ou dispens!' na lel 
geral de. naturulise~çuo. 

« Nestes termos, a commissiio é de parecer que entre 
n.a ordem do~ tmbalhoq o projecto n. 79 deste anno, us
s1gnar.lo pelos Srs. Cm··lo~o de Meuezcs c Menezes Prado 
e seja rejelto .. \o pulu. cmi.uwa dos Srs. deputados em occa: 
sião competente. 

" Sala das commissõcs, em 13 de Setembro de 1871. 
- Co11de ele Bo.epend,·!·- L. A. da Silt•a Nunes.- Paulitw 
José- ~oan's de So-uzC/1. >> 

"A t\St'emblêa geral resolve: 

" Art. l. • Fica o governo autorisado a mnndar passar 
cartn" de natu•·nlioa~·ão de cir.lacliios brazileiros aos sub
ditos portugnc.zes José Joaquim Rodrigues, Antonio 
Lopes de Agttllu·, c ao subdito ftancez Jenn Fabien 
Ilrnysonncrc, todos residentes na cidade do Rio-Grande 
província de S. Pedro do Sul. ' 

".Art. 2.° Ftcuo révogadus as disposições em con
tr;.trto. 

" S,t!a do.s !'eEsi'ie!', 3 de ,Jnnho de 1871.- Cardoso de 
.!Jicne:cs.-JJime::cs i'l'ar.lo. " 

JJ.ct:~ mu .i4 de ~etetnbro. 

l'llEHDE~G A DO Sl\. TE!XE!l\A JuN!On. 

A's ouze horus d:1 manhã, i'eita a chamada, achão•se 
presente8 os Sr•. Teixeira Jttnior, Ooelbo Hodrigues, 
Simõ'·'' Lo:>c:', <3alvii.o, Angelo do Amart~l, Cardoso de 
~.k<.H:l:P.S, \Jomi.t, Araujo Góes, Gomes de Castt·o, l-iel 
de Octr·. alho, Fi;.::u,·irctlo n, ohn, Ferreira da Veiga, 
Alfo.1"o tk Curv~lho c Canditlo d:< Rocha. 

Cc "' pnrcct·m depois os Srs. Luiz Carlos, Azo.tnuuja, 
Puuli;:o üc :-:uuzn, .Junqueira, Ferreim dc.Aguiar, Fcr
rei>··c Ln~e. Floriano de Godoy, Uonde de Baependy, 
Ba•·lio d:~ Villa •!a Bam•, P~dcrneirns, Ar.1ujo Lima, 
Ua•üu de An1\:v.gy1 Corrêa de Oliveirv, F. Belisario, 
L··d d~ l\lenezcs. Ja:1sr.tl do Paço, Cruz l\Inchv.do, 
R.<pO<O ,;a c,.m,m, Moreira da Rocha, Souza Reis, 
Can1i 1lo Figucii·ct!u, Leonel de Alencar, Pinto Brnga, 
Pcali iío '>idhciru, João 1\Icntles, ~.fe:,ezcs Prauo, Bit
ti)IICOtH't, Duarte de L\zcvcdo, Pereira Frar,oo, Pa.runhus 
c Nebias. 

F:tltií·· cotu \'at•ticiptt~·ãG os Srs. Portella, Guim:t
riie>, Pinto Pc>;;;ott, 'l'lleodc•ro da Silva, At:si3 llocbv., 
Attfi;U>to Cittt,·c,;, 13arlío d:t L.•gun><, Borges Monteiro, 
Cttuliclo Torrc•1, Cícero Dant•t~, Diogo Velho, DinH da 
Rucittt y,·:cni!elH.t Lobato, Fernandes Vieira, Joaquim 
l'<•<lro, ,losé Galmon e Rotla; e <Olll ella os Srô. Alen
ca:· Arai'Ípe, /;ttdmde Figueira, .Almeida Pereim, .Au
ton i o Prado .Augusto tle Oliveira, Bnrüo •le Anmlin, 
H ·rros Cnllra, J>ahitt, Benjamim, Bandeira de Mello, 
Cttndidu Murt•t, \.'11.millo Barreto, Cnsatlo, Cane!:lo, Ua
p:tne•m•, G:•mci' o da Cunha, Co~ ta Pinto, Domingucs, 
Dto ,y,io 1\ltt• t.ins, Duque-Estmda Teixeira, Diogo de 
Va,cunc· Jlus. Famtodc Aguiar, Fontes, Fcrr<·irtt Vianna, 
G•11ua C<>rqtwira, Go•1çalve~ th Silva, Gomes da Silva, 
Hcuriques, Hert1clito Gru1'a, ,JPl'onymo Penido, J. de 
Ahlncar, ,Toaquim de Mendonça1 Leandro M:lciel, L.imn e 
Silva, Mello Mtlltos, Mello Mornes, Mello Rego, Manoel 
Clcmc»tino,l\lorttes 8ilva,Monteiro de Unstro,Paula To-
1~•\o, Pinheiro, Pereira rlt1 Silva, Pinto de Campos, 
pj,,to Lima, l'into Moreim, Rodrigo Silva, Snlles, Si
queira Mcmh·s, Silva Nunes, Sobral Pinto, Taques e 
Vicente de l1;gueil'l~do. 

o Sn. Pzn:siDEN'l'll. declara nao haver sessiio por falta. 
de nmnero Jpga!. 

O i',n. lYIEN~ZilS PRADo, acrvittdo de 1 u sccretal'io, dá 
contu. do segumte 

EXi'EDllll~Til. 

U1u ofllcio do miuisterio do impcrio, dechmmdo que 
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se expedira e. viso i prcsi.denc.ia. iia província de Santn.
Catharina sobre as decisões desta C•lmara áccrcn. das 
cleiçoes eifectuadas em 18 de Julho de 1869 na paro
chia da Senhora da Grnça de S. Francisco o llll. de 
Itajaby, ambas ela mesma provincia.,-Inteirada. 

Outro do ministerio dtt justlçn, · €Uvinndo o outogr:~
pho do ''decreto, no qual Sua Alteza tt Princ(~Z:t lrnpe
rialRe~ente, em nome do Imrera<lor, consente, ::It.,nllldo 
diil\mmtcs disposições da leg[,Jaçiío judiciuria.- A 
archivar, oJliciundo-sc ao senado. 

Onze elo .to sccrdario.do M'oado, c •mll'lt\nicnndo kr 
constado no mesmo scn..-.clo que fo;·üo sanccionnclus as 
resoluções mandando tt<lmittir a exame os c'~mhwtcs 
Ccsario de Almeida Nobre de Gusll:;io, Ari,t:ide:. Arrni
ni0 Guamn:í, Emygdw <Jtwalcanti rio l\lcllo, J11liano 
.José de Arnorim, Gomes c o tencrlte-co.-onel Floricmo 
Vieira Peixoto: concctlcn.Jo llcen<;·.> (LO~ tlcsemb:vpt
dores Firmino R0drigucs: ilv:t c ,José Pureim ,,~, Gruçtt; 
mamlnmlo pagar a importatteitc dos onl~l'tt !o>J que fo
rem devidos uo descmbargn<<.'l' G:wtano ,José da Siha 
::3antiugo; iscntn;rdo l('mpot·nri:~·m:ntc d•) impo: .. to do 
loterias ·o esti\beleci.rnento do llWute-pio i,',ún·l dor; Rc~r
vidores c!.o Estado; dcd~u· .. lnd.c.;, (1ue n. viuv~ do ü:'-l~iii\o 

~~::~:\~~~ S~~~~~~ ~~~~;~~~;;:i:~\\~"~:~i~' ~~·;~~~~~:,~'~'~ri!~ ;;~~~= 
vcniente tlo meio snido tlc :•cu llr::r>.lu. r•:cehi:J.'> rL:;.:o[.; 
do fallecintento d:~fite; e app~·o\·,\no.:lo pê n-G~~~ a i'. Fl~a:~
Ciscn Rosa Je Alvinl P:n-aguu.-;sú (! unt~·~Js.-IuLir~vJa, 

Dons -do ·mc~mo sccn~tnrio, J1~.rt.icip~1 :p)o rpw o 8•.':tn.do 
adopton,- ') vai- dirigir :í.. r:tnc::tí.o ~mpcrial, ~i. • r~~l)lt~~~-0~~8 
n.utori!:t~ .. ndo o governo par~t JJ'ntH::Jr adtnittir n cx~~1:1e 
o estudante Joaquim Di:.iz <Jo;d·cin', c :'j'pl·o,·a:dú pen
EÕCS coricedidas no b< ·hhvlo Lcol!CÍD J a~'Ó Corrê:: c omros. 
-Intcirnda. 

pr!'~~~~,z~0~~~~·:~:. cl~~i~~;~:~' J~~:foJ, e'·~~.'~~\~~. ,g2~~y~;:~ 
Corrêt~, Luiz Curhs, Akncnr A•·a1·ip.c, Hc:"ri<;ue,-, }l.n~ 
g~lo do l\lnnr:Jl, Fip1'tll~Ir€llO Rry:,h:"..1 ~:dk:~, \J;jrJiw í\o
drignes, Jo~io !\fe:1de:~, Az~1n~Jnj~t c FL~l do O,li'V~\1!w. 

Cotttpttrcr,ctn dcpo\n 00 Srs. C:,_.·do.::.o ele 7\Ionc\?.c~, l\~·c
ne,~cs Pr;.\,{-o, Sílv~t1\nntJt.l 1 (J,_1f-.ilt-..itn de l\ícndüll1':1, Fc':"
xcirn. (~,,.. .. -\t;lUi.'·~·, Br:ri1.o da YillJ, a~t HtP';·a, Ho(h·tn;o 
Silvn, JatH~~~i1 do Pa1

1
'0, Gonlle <..tt~ .Li:·.(~p:·:tdy, ·Pl-rt\l:~·j,o 

Malheiro, Fcrrl'Ím Lago. Pnulino rlc Bonz:•, F. lHkt~ 
rio, Le~ll de ôi.:m,~Zl~~, u~unillo Figneircilo, Jr:.nrp:eira, 
l'ar~·nho$, Florinno de Gocloy1 DiuHy .. io !II:trt\•:c', .Allotoo~o 
de Cnrn1llw, <Jorrrl:t de Üli\·ei·.a, Ar:t11jo LLntt cLeo-
1\cl <le Alcnonr. 

Faltüo com rwticipac,(iio ~s ~rs. Guimar:1<19, Pinto 
Pessoa,_ Assiz Hoclm, .l~ .. ugnsto Cl1~1ves, B:n·ão da La
gt\uu., BorgJ.15 1\Ionteh'o, .Üaudido. 'fot·rc~, Cic~r~ Dn!l.
tna, Diogo Velho, J)uarLl <\c Azcv~do, Dia, da l:och:t, 
Fcruandcs Vi~:ira, Jo:tttnim l'cdro, J·osé Galmo•>, Ne
hins, PcrcirD. Franco, Ho~a,, Th\~Odorn dn. Silvn~ c Evan
gelist:t Lob:tt<> ; c sclll clb os. Si'"• Andm:te Fic,acim, 
Almeida Porei:·,~, Antonio Pm:lo, An.ujo GôcB, Att·· 
gusto de Oliveim, 13nruo de Araç,,gy, Bar:ío <h An:t
div., 13:trros Cohm, Bu h ia, Bonjumbn, Hittoncourt, 
Bandeim de Mello, Oaur.liclo 1\Iui"ta, U:nnillo 13:\rreto, 
Cas:tdo, C:medo, C:tputH>nm, Ctn-ncit·o d:t Cnnlm, t~vot:l. 
Pinto, Cruz liiachndo, G:tndido da Rocbn, Dominn·ne8, 
Dttqtte-Estrmla Tc.ixcim, Diogo tle Ya·;concl'llo·:, F:tn"
to de Aguiar, Fontes, Fcrl'oira \i"'ianua, .F\::r~:c!l'tt t.t~t 
Vcigt~, G:mm Ccrqncira, Go'1Çttlvc~ <!:t Sih·t~, Gou•cs 
da Un~tro, Gomes da Silvn.1 Ileru.olito Gr:t\'tt, cfcrony
mo Penido, J. de Alencar, Le:nHlro 1\tneiel, Lbn:t c 
Silv:t, !II~Jlo Iviattós, 1\Iello 1\Jorttes, !\{dto Re!l;o, J\la
noel Clemcntino, J\Iorues Silva, Montcir·o de 'ca,(ro, 
:Moreira d:t Roolut, P::uht ToJ,~do, l'oclortwir:ts, l'inboi
l"o, Pereira cl:t Silvtt, Pinto 13mgn, l'i.nto rlo Campos, 
Pinto Lima, Pinto 1\Joroim, l{:cposo Lltt (1:\m:ll'tt, Si
qucim l\'Iot1des, Simões Lopes, Souza I\ e i~, i:!c,brttl Pin-
to, Taques c Vicente de Figueh·et!o. · 

O Sn. PncsmENTE decl::m> não haver sessão por fal
tâ de numero legal. 

o Sn. 1• SECllETAil!O d:í. conta. ue dous officios dó 
senado, communioando ter constado ao mesmo senado 
que farão sanccionadaa nH rcsolnçõ:>a npprovando o 
privilegio concedido a .Tono Antonio lloclrign~s Mar
tins & C. pnrn a introducl''io de bttrcus destinnclas :í. 
pesca. ot1 :í. co~tdncy1ío t!e peixe Yi vo; e ttpprov~mtl.o o 
art. 7• dos estatutos dn cornpatüüa Locomotora.-Intei
rada, 

t'RESTDE:\Ct.\. ·oo S~· .. TF.!:·:EHL\ JL:·HQfl, 

l-i.'.r:; onzchhras d~L 1nnnha, feitn. n. c.111.1nnd~t; nc1?rin-!3c 
prc'3sntcs o:-:._ Dr;;. Teixe~r:_t tflli1Íor 1 ... \Hon~o d;J l';l~·\·a
ll!o, Sullcs c l, nç;elo cl<J Atmlr:ü. 

Crnnpnrcc~nt d~;pois os Sr~;. Figru;it·.~do 'S.o(Jha~ .Joti.o 
~ÍClvlcs; 1\:th!dwin~:~, Uodho lio:b·igt~cE!, .FLn•irt!!O de 
Gull,,y, Fiel de Carmll:o, Po tdltt, !hr:Co th Vil! a d:t 
Barra., L~al do ~Icu::-zcr-, Per ligib I\T~dheiru, tJc:-~qttint 
de' 1\lc)ttlor.ç.t, Cnt~loso UB . !\ICnr:-.7.J~, Pc~~~h·~~. Fr:tnCI)' 
f;.,~,?~'. H.~~L~, l'auli.·~u tlú ~~D1lZ,'l1 · .1."\.raujn Gú,~.c:) C.l'~:.t·lo, 
1'arnnhos~ _Dlony:áo l\·Tar!.iw;, A•JdttHt-b Fíottí.!\1'<\ t: c~~ntlc 
de Baepenc!y. 

F:1lttío com pnrticipt\ção 03 Src,. Piuto Pe"so:t, G;,ima~ 
rii.c:>, A<sis noclw, Att),'.mto Ch(LVC~, lhreo tb L·•gnn:l; 
Borrc;c" Monteiro, Cardido Torres, Cow3a, UtYTJa de O li~ 
veiiit,Dllarle de Azevedo, Cic.e:·o Dantte, Di 'go Yciho 2 
Di~t'.l ~a. F.och<i., };;vm:gl'lista LoU~!o,, · .Fc•:n~:I~tlu.s )~i1~irCL, 
Ferrcrrn Lage, ,Jouqunn Pellrc~ Jo~·c Cnhnon, LUlZ \,·:nlos, 
Leonel (k Alcncat, NchiM, lto·;,', ThPO'.'oro dn Si!v:t ~ 
Jun~ndra; e scn1 elht or; f_\·s . .1\lc11car Ar~1;_·ip•'> Al
P1Cid::tPcrdrn, Aztnnbnj;~., AntonioPt·u..do, Ar:!uj:J Lim:.t, 
At:gtEtn de Oiit·cira, lhrÜ.iHlu Arnt;''g)', BaYÚo<1e An:Hlia. 
Bnri-os Cobm, lhhir, 13c!ljamim, BUtcncourt. Da•;rlcir" 
de 1\Idl•l, ;}mdido ~[urttt, C:tmi\lo Fign~i>'<~t!<J, Cu.c. 
1n.\lln · Lk:.rreb1, ür.neclo, U:.tpnnr lna. , · (~;!.\rtl(·il'o d3. 
Cunlw, U<J,"b Pinto, Crnz ~hohado, Cn:nlido dlt 
I~ocb~, · l1onüng-uc~, Dttquc-Ebh·ntl:t. Tcixcir~-c.. Dlogo 
de V::t~co:te~Jlos, FttnsVJ de .A~ninrlFont'eB, F. Bcli
SP,tio, Fnri'(•irt\ do Agui~n·, Fon·eir:.tViaun·t, Fc:-ruir~t da 
'l"cirrü~ 0n~\·r:.o, Gmuu. Cerq~t~irn.l Gol.i~~.:lven (1rt f.Un~, 
Gon~cs dê Ca:·tl>·.,, Gome8 ch t>ilva, Ilenriqn~>',, I:Ic· nc:;to 
Gtn.c,~n,_ tT~tnsCn do Payo, ,T. d') Alencm:-1 ._To'tt'l~~y~no Pc
nido, L(awiru ':\faciol, Limo. c Sih·~,., r~rcHn ~H ~u~s, 
II'Iello ~ior:le', l\:clln Rego, l\!nnod Cbncnti:~·:·, !lluo!c
zes l'r~tlo, :\lor:>.ct: Silvn, 1\Jontciro de Co.st;o, l\Iorcir·a 
<h l:,,<Jh:t, 1\:nltt T:Jlmlo, l'inhdro, Pereira <\:t :-:·ih·,., 
Pinto l~rnt·nl Pinto lle C:.unpo~, I-'int() Lint!t) 1'\~: ·~·~i ~,fo
rGÍnl 1\t·.t~o~o {ht C:unnrn, Rodrigo f.:ilY:1_, 'Siqueir;•_ !\Ieu
d~,., 'silva Nv11<:s1 Simões Lores, So!J'<al l'into, Tt\\]llCS 
c Vicent<:> de Figucit'etb. 

O· S~t. l'~<ESnn:~nE üeclm·tt não 1m ver sos"ii.o pot· f:tl tn 
cb 'num cru lcg::l. 

J.\'s onze bo!'!lS d~t 1n~tnhtí, fcit:v. n. cha111n.da, acllií.o
s~ presente>; os Sre. 'l'eb:.eira Jnuior, C:tnloso t!t> Tll>wo
zcs, Floriano üo Godoy, Angelo clo Autn!:ttl, Alencar 
Araripc c Dionysio !l!nrtins. 

Compmcccm dcpoi~ os Sr.~. B:triio tltt Ln:;umt, ,Tttn
seu do Pl!ç<'• Ferr\Üi':t da Veiga, P~derncims, l<'id d11 
Carvalho, Fig•1eirctlo 1\oohn, Amnjo GóL~H, Sin;õc:; 
Lopes, ~nllcs, .cn;aclo, <Joc~10 Roclrigncs, _Capancmn, 
,Tnnqncn·o., Lmz vlll'los, ,loao 1\Icndes, Burao de Arn
ç:toy, Corrêa elo O!h·ei:•tt, Pinto Brngtt, Ptmlino tlc 
l::io~ztt, (]:·117. Mnchndo, Hittcnconrt, Po:·tclln, ·Borges 
:Montci•·p, t>onz:t Hei,,, lhriio (l:\ Yilb dtt Bnrrn, l<n
drigo ~;ilv"-, l'c•nligii; il1:tlhciro 1 Utll'I'Ü'.I> Dmtrlll ü~ 
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Azevedo, Pereira Franco, Frtusto de Aguiar, Pai"àllhos, 
Raposo da Camura, Nebias, Pereira da Silva e Leonel 
de Alencar. 

Faltiio com purticipaçã; os Srs. Guimm·iics, Pinto 
Pessoa, Assis Rocha, Augubto Chaves, Candido Torres, 
Cicero Dantas, Conde de Baependy, Diogo Velho, Dias 
da Hochn, Evangelista Lo bato, Fernanrle~ Yieira, Fer
reim Lagc, Joaquim Perlro, Jo~é Calmon, Rosa e Theo
doro d:L Silva; c sem clla os Srs. Affonso de Carvalho, 
Aud.radc Figncirn, Almeida Pereira, A>ambnja,Antonio 
l'r:Hlo, . .Aruujo Lima, Augusto· de Olivdm, Barüo de 
An:tdia, Uanos Cobra, Bahia, Benjmnim, Bandeirn. de 
:\Iello, CanU.ido Mnrta, Catnillo Barreto, Ctunillo Fi
gueiredo, C:meU.o, Carneiro da Cunha, Coe: tu Pinto, Can
;lidu· da Ruchn., Domingucs; Duc1ue-Estracla Teixeira, 
Diogó de 'ta5cóncellos, Fontes, l'.,· Bcli~ario, Ferreiro. 
,[<J Aguiar, Ferrcit·a Vi:tnn:t, Galviio, Gama.Ccrqueira, 
<;oll\''Üvcs da Silv:t, Gomes de Castro, Gonwa da Silva, 
L!enriqttcõ, Hernclito Gra~a, Jeronymo Penitlo, J. de 
.'llenear, .Jomptim de l\Iendonça, Leandro Maciel, Lim:t 
e :'·il va, J .cnl do T1T onezes, Mello l\Iattos, l\Iello l\Ioraes, 
'\Icllo Hego, !lia r. c· 1 C:lemcntiuo, l\Ie11czcs Prado, l\Iomcs 
Sih·,t, 1\Ionteiro U• l_'a>tro, I\Jot·eirn. cl:LltoclHt, Panh1 To
leclu, Pinheiro, !'in to ele Campo~, Pinto Lima, Pinto l\Io
reira, Siqueira Mendes, Silva Nuneg, Sobral Pinto, Ta-
qnr!S c \'ieente de. Figueiredo. · 

O S!t. Ptn:swENTE dcclaru niiv kwer seE~uo por falta 
de nu1ncro Jcgnl. 

O Sn. l•• :3EcnBTAmo procede ÍL leitura de <lous offi
cio~ dns prcsidcncias cltt Bahia e Santa-·C,tth:trina, en
viamlo e~ttt trcs exemplares do relatorio com que foi 
innngumda a ~· sessão orJinaria da 18• legislatura da. 
me• tn:t pt·ovinch, e uquella duns cx.cmplarc;; d:t col!ec
<;üo das leis c resoluções da respeclüa asscmhléa s:tnc
cio:Jacb> no corrente anno.-'-A a• cbivar. 

l'llESIDENGJA DO sn. TEIXEillA JUNion. 

A';; onze horns dn. mnnhií, feitn a chamada, nch>io
>;c prcsenteE os Sr&. Teixeira Jnnior, Pamnhos, 1\Iene
zes l'r,tdo, Casado, Figueiredo Rocha, AnO'elo do 
Amaral, Floriano ele Godoy, João l\Iende3 e C~rrêa. 
.Co!~lpnreccm depo_is os Srs. Pin~o Braga, Cnmillo 

F1gtt•:nedo, Evungehst:.L Lobato, Lmz Carlos, Araujo 
Góes, Cardoso •lo :Menezes, Fiel rle Carvalho Jero
nymo Penirlo,_ Cnpan~ma, Bandeira. de l\lello, B;rüo de 
Ara)ngy, Bnrno ela VI!Iada Barra, Cruz !\!achado, Ha
p,oso .. d:t .Cumm:a., .Andrade Figueira, .Hcnriques, 
l,o,!n~:o f3tlvn, Cand1do da Rocha, Junquetrn, Leal de 
l\lenezes, Perdigão i\Tulheiro, Corrêa ele Oliveira 
Fausto de A guiar e Dionyaio Martins. ' 

Fnltrtu com pnrt.ioi pnl'fio os Srs. Pinto Pessoa Gui
marães, Port.ellr;, A~sisRocha, Augusto Ghn.ves, 'Barão , 
•.ln Laguna, Borgesl\fonteiro, C:tndido Torres Conde de 
Baependy, Cicoro D;mtas, Diogo Velho, Di~s d11. Ro
clm, Fertmudes Vieira, Ferreira La.,.e, J oaquin1 Pedro 
·J.osG Cat,mut~,. L~onol de Alcuoar, "'Nebias, Pll.ulino d~ 
~ouza, 1 erelr-.. I< rnnco, Rosa, Dnarte de Azevedo e 
Th~otloro da Silva; e sem ella os Srs. Alencar Amripe, 
Allon~o de Carvalho, Almeidn Pereira Azambuja, An
touio Pn~t1o, Aruujo Lim:L, Augusto cl'e Oliveira Barão 
de Auatha, llarroH Cobra, Bahia Benjamim 'Bitten
court., CanU.ido 1\lurttt, Cnmillo Bn~reto Cane~lo Car
nr._iro da Cunha, Coelho Rodrigues, O~sta Pint~, Do
mwgnes, Dtt1ue-Estrmh Teixeira Diogo de Vnseon
ce)los,,~'ontes, F. ~elisurio, ~rerrolr&. de Aguiar, Fcr
rmr:• ,. 1a~nn, Ferremt ~~~ V eJgn, Gtü viio, Gama Ccr
'Jtll!lra, Gonvalves da Stlvn, Gomes de Castro, Gomes 
da Silva, I~eraclito Grnçtt, J anscn do Paço, J. de .A len
cnr, Joaquun do 1\fendonçtt, Leandro l\1nciel, Limt> c 
Silva, Mello Mattos, Mello Moraes, Mello Rego )Ia
noel Clementino, Moraes Silva, Monteiro de Castro 
:Moreira cltL l~ooha, Panla Toledo, 'Pederneira~, Pi~ 
nhciro, Pcreim dn Silvu, Pinto de Uam]"Js, Pinto 

Lima, Pinto Moreira, Salles, Siqueira Mendes, Silva 
Nttnes, Simões Lopes, Souza Reis, Sobral Pinto, Ta
ques e Vicente ele Figueiredo. 

O Sn. PnESIDENTE declara niio haver sessão por· :falta 
de numero legal, 

O Sn. 2• l::l:cnE1'AIIIo, servindo de 1•, d{L conta do 
seguinte 

EXPEDIENTE • 

Um officio do ministcrio da mn.rinha, trnnsmittindo 
o reqncrhnento em que o 2• tenente Alfredo Pereira 
de Araujo Ncws >.ôlicita aó corpo legislativo que haja 
de mandar aceitar na escola central as approvações 
que obte,·••.na de marinha, afim c.~ e ser-lhe conferido o 
grno de bacharel em sciencias physicas e naturaes, 
ficando dispe.nsauo de cursar os cinco annos de estudos 
dnquclla escol:t e f:tzer exame das respectivas 1Unterias. 
-A' commig8ào de instrucçiío publica. 

Dons do [ 0 secretario do sena.do, participando que o 
:mesmo sena>lo acloptou, e vai dirigir :í. sa.ncciio impe
rial as resoluçi'ies concedendq :í. administração do Hos
pício ele Pedro II 20 loterin.g para coadjuvar a con
tinua\·fto das obras de accrescent.amento ÚIJ seu cdificio, 
e approvando as. pensões concetlidas n.o tenente-general 
l\Inrquez do Her,·al c outros.-Inteirada, 

;\ctn c1u 20 tle §eteiltbi'o. 

l'r.ESIDE~:CLI DO 1'1\. 1'EIXElliA JUNIOR. 

A's onze horas da manhã, feita a chamada, achuo-se 
presentes os Sro. Teixeira Juuior, Luiz Cn.rlos, Joiio 
1\Icndcs, Floriano de Gol!oy e Corrê•t. 

Comparecem depois os Srs. Simões Lopes, Araujo 
Góes, ::iilva Nunes, Rodrigo Sil:-oa, Gomes de qastro, 
Casado, Angelo elo Artlill'lll, Blttencoürt, Catlcltdo da. 
Rocha, Pederneiras, Souza Reis, Leonel de Alencar, 
Cardoso de Menezes, Bariio lia Villa ·ela Barra, Cruz 
J\lachado, Raposo d.n. Camura, Perdigão Malheiro, Pe
:reitCL Frrtnéo, F. Beli<&tio, Figlteiredo Roõha, J)uarte 
de. Azevedo, Portella, Salles, Junqneira, Leal de Me
nezes, Paranhos e Corrêa ele Oliveira. 

Faltüo com participação os Sro. Pinto Fesson1 Gni
muriies, Ar·sis Rocha, Augusto Chaves Bnaiio da Laguna, 
Borges Mont.eiro, Caudido Torres, Dionysio Martins, 
Conde rle Baep,Hldy, Çicero Dttntas, Diogo Vdho, Dias 
dtt Rccha, Ec•augelista Lobnto, Fernandes Vieira, Fer
l'eirn Lagc, ,Joaquim Pedt·o, Josü Calmon, Nebias, Pnu
lino de ::inuz,t, Hosa e Theodoro ela Silva; e sem eUo. 
os Sra. Alencttr Araripe. Afl'.,mb <le Carvalho, Andrade -
Figueira, Almeida Pcr"irn, .'\zambujn, Antonio Pmdo, 
.<Hanjo Lium, Augmto de Olh·cira, Barão de Arnçagy, 
Bnrüo de Anttdit\, BtLlTOS Cobra, Bahia, Benjamim, 
Bandeim de 1\Iollo, Cnmillo R·rrcto, Candido Murtn, 
Clllni!lo Figueiredo, Cnucclo, Cnpanemu, Carneiro da 
Cunha, Coelho Il.odrigues, .'o:ta Pinto, Domingues, 
Duque-Est ud" Teixeirn, Diogo de Vusconcellos, Fausto 
de Agniar, Fiel ele Can·alho, F~ .. ~'"'• Fcneira ele Aguiar, 
Ferreim Vianna, Ferreirtt O:t Veiga, Galvão, G:J.ma Cer
qucira, Gonçalves du Sih·a, Gomes da Silvu, Henriques, 
Heraolito Grnç,a, Janscn do PtLI'o, Jeronymo Penido, 
J, do Alencar, Soaquim clu 1\ft•t!!lot>çu, Leandrv Maciel, 
Lima c Silva, 1\'Iello 1\Iatios, Mello l\1ornee, Mello 
Rego, Manoel Clcmentino, Menezes . Prado, Moraes 
Silva, Monteiro de Cl1stro, Moreir!t da Rocha, Paula 
Toledo, Pinheiro, Pereira ela Silva, Pinto Braga, Pinto 
tle Campos, Pwto Lima, Pinto Moreira, Siqueira Men
des, Sobr~o~l Pinto, Taques e Vic~ntc de Figueiredo. 

O S11. Pm:smEN1'E declara não haver sessiío por falta 
de numero legnl. 

O Sn. 1" St;tni,TAiliO d{L conta do seguinte 

E:ti'EDIEN'fE. 

Um o/li cio do 1" sccrctnt·io do senado, parlioipnndo 
ter co::Btado ao men:no senado que forno s~nc.ciomulns 
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as ~eeoluções que ~pprCivão as pensões e~ncedidas a 
Jacmtho Joaé de Ohveira. e a outros.-Inteuada. 

Dons do mesmo s~cretnrio, participando que o senado 
adoptou, e vai dirigir á sancção imperial, varias reso
lu9ões autorisando o governo a mandar admittir ó. ma
tncula e fazer neto os · estudn.ntes Francisco Borges 
Marques e outros; e o.pprovando pensões concedidas nos 
sohlndos 1\fanoel Tri~ti\o dCl Almeida. C•& outros.-ln
teirada.. 

Al.cta CJil 21 de SeteJtibro. 

PaESIIIE;'iCI.\ bO SR. TEIXF.ln;l. JUNIOR, 

A' e onze horas di!. mnnhii, feita a. cba.rnada, nchiio-se 
presentes os Srs. Teixeira Junior, Portella, Angelo do 
Amura.l, João Mendes, Floriano de Godoy1 Va8ado, 
Alencar . Ara.ripe1 Figueiredo Rocha, SnlJeij e Luiz 
Carlos. 

. Co~I_~parecem depois o Srs Menezes Prado, Camillo 
.Frg~erredo, :Souza Reis, ·Perdigão · Malheiro, Jttnqueira1 
Barao du. Vslla da Barra, .Le<\l de .Menezes, Corrêa de 
O~iveira,, Pinto Lima, Pereira Franco, Araujo Geles, 
F1el de Cnn·alho, Darão da Laguna, Bnrão de Araçagy 
a Parnnhos. 

F~lt:to co~ participnçuo ó! Srs. Pinto Pe~soa, Gui
maraes, Ass1a Rocha, Augusto Chaves, Borg6s Mon
te_iro, Oandido . T~rres, · Corrêa, Conde· de Bacpendy, 
C1cero Dant~s, Drogo Velho, Duarte de Azevedo, Dias 
da Uochn,. J?lonyeio !l~nrtin•, EvnngeliHta Lohato, Fer
:llandes horr~, Ferre~ra Lage, Joa9.uim Pedro, Jofé 
~_almon, Neb1as, Pauhno de Souza, Hosa, Theodoro da 
Stlva e Leonel de Alencar; e sem elln os Srs. Affonso 
:ie ~arvalho! Andrade Figueira; Almeida Pereira, Azam
buJa., Anton1o ~rude, Araujo Lima, Au"usto de Oliveira, 
Barào de Anad1111 Barros (]obra, Bahia; Benjamim, Bit-. 
l.encourt, Bandeira de Mello, Candido Mnrta., Camillo 
Barreto, Canedo, C11panei1Ja1 Carneiro da Cunha, Coelho 
Bodrigues, Çosta Piuto, Cruz Macha1o1 Cardoso de Me
,lle~esl Cand_tdo do. Rocha, . Domingucs, Duque-E.strada 
Te1Xe1ra, D1og<> de Vuséoncellos, Fausto de Aguiar, Fon
tes, F. Belisario, Ferreira do Aguiur, Ferreira Via.unn 
Fer~~ira dn, Veign1 Galvüo1 Gama Cerqueir~, GonçR!v~~ 
da Srlva; G~mea de Castro, Gomes âa Sdva1 Henrl
ques. Herncl~to Graça, Jansen do Paço, Jerouymo Pe
nido, J. de Alencar, Jouquim de Mendonça., LeRndro 
Maciel!... Lima e Sih·a, Mello Mattos, Me!lo Moraes, 
M~lo l'iP.I!;o, Manocl'~lementino, 1\Ioraea Silva, Mon
t<:lro de Castro, l\Iorum da Rocha, Paula Toledo, Pc
d~rneirns, Pinhairo,_ Pereira _da Silva, Pinto Braga, 
:Pmt~ de Çaropo~, P1!1to Morerra1 Raposo da Cnrnara1 
Rodrtgo Stlva, S1que1ra Mendes, Silva Nune~~, S!m;:ie" 
Lopes, Sobral Pinto, Taques e Vicente do Figueiredo. 

O Sn. PntSIDENTE decln~·a niio haver sessão por falta 
de numero legal. · 

O ~R: 1• ~ECRETARI~ proce(le á l<litura. de um offioio 
do_ m1msteno da ngnculturn, commercio e obra& .llll
bhons, enviando, por ser o objecto da oompetenoia do 
poder legi~lativo, o requerimento, devidamente infor
m~do1 em que o bacharel Henrique Mamedo Lins do 
Alroerda. pede, ulém do olltros favoreq a concessão de 
privilegio para ~stabclecer no Imperio fabricllll ele papel 
de todas no q.unhdndes o dimensões.-A' commissiio de 
wmmeroio1 mdustria e artes. 

1'1\ESII>ENCI.I DO SR. 1"EI:tEIJi.l JIJNIOR. 

A 's onzo horn~ da manhã, ícita. n éhamndn nchii.o-!e 
/')resentcs oA Sra. Teixeim Junior l<"erreirn da Yeign 
João 1\fetl(\e~, Coelho Uoilrigtt()a: Corrêa, Floriano . d~ 
Godoy, Curdo~o de I\!()nrz~~, Sobrnl J>inlo c Fiel de 
Gu-va.lho. 

To~IO l' 

Comparecem depois · os Sn. Salles, Affonso de Car~ 
valho, Moreira da Rooho.1 Fausto de .Aguiar, Gomes 
de Castro, Luiz Carlos, Bittencourt, Barão da Villa. da 
Barra!. Araujo Góes, Perdigão Malheiro, Alencnr Ara
ripe, ;:;ilva Nunes, Paulino de Sou~:a, Cruz Machado, 
Raposo da Camara, Portella, Dionysio. Martins, Souza. 
Rers, Pinto Braga, Le:r.l de Menezes, Barão de Ara
çagy, Junqueira, Simões Lopes, Siqueira Mendes, .Fi
gueiredo Rocha, Bnl'iio da Laguna, Corrêa de Oliv4!ira1 
P:uanhoa c Pereira Franco. 

Filltiio com pa.rtlcipnção os Srs. Pinto Pesaoa, Gui
marães, Assis ltocha.1 Augusto Chaves, Angelo do Ama
ral, Borges Monteiro, GRndido Torres, r.onde de Bae
pendy, Cícero Dantas, Diogo Velho, Duart11 de Aze
vedo, Dias da Rocha, Evangelista Lobato, Fernandes 
Yieira Ferreira Lag·e, Joaquim Pedro, José Calmon, 
Leopc{ de .Alencar, Nebius, Rosa e Theodoro da Silva; 
e sem . ella os Sra. Andrade Figueirf? Almeida Pereira, 
Atanibnja, Antonio P•·ndo1 Araujo Lima, Augusto de 
Oliveira, Bario de Anadia, Bnrros Cobra, Bahia, Ben
jamim, Bandeim <ie MellC>, Crmdido Murta . Camillo 
Barreto, Camillo Figueiredo, Casado, Canedo, Capa
neroa, Carneiro da Cunha, Costa Pinto, Candido da. 
Rocha, Domingues, Duque-Estrnda Tei.J<eira1 Diogo 
de V:.sconcellos1 Fontee, F. Belisario, Ferreira de 
Aguiar, Ferreira Yiunn:t1 Galviio, Gama Cerqueit:r., 
Gonçalves da Silva, Gomes da Silva., Henriques1 He
raclito Gr: ça, Jataen do Pa\!o, Jeroilymo Penido, J. 
de Alencàr1 Joaquim de M~ndonçn, Leandro Maciel, 
Lima e Silva, Mello Mattos, · Mello Moraes, Mello 
.Rego, Manoel ClEmentinoJ.. Menezes .. Prado, Moraes 
Silva, Monteiro de Castro, . .t"aula Toledo, Pederneirae, 
Pinheiro; Pereira da Silva, Pinto de· 011JI1pos, Pinto 
Limu, Pinto Moreira, Rodrigo Silva, Taques e Vicenw 
de Figueiredo. · 

O Sa. PnEIJDENTE declara niio haver sessão por :lnlta 
de numero legal. 

O Sa. 1• SEcnETAliiO dá conta do seguinte 

!EXPEDIENTE. 

Um officio no minieterio do imperio transmittindo 
a cópia. do dec;:eto pelo qual S. A. & Princeaa Impe
rial Regente, em nome do Imperador, houve por bem 
prorogar novamente até ·o dra 30 do corrente mez a 
presente sessão da . aasembléa geral legislativa. - In
teirada. 

Outro do 1• eeoretari.o .do senado, participando ter 
constado ao mesmo 5enado que fôra sancoionado a re
solução determinando quo a1ei :n. 11836 de 27 da Se
tembro de 1870 continúa em vigor no 1• semestre do 
exercício de .1872 a 1873, com ns nlterações constan
tes da. mesm:J. resoluçiio, se antes niio fõr promulgada 
a respectiva lei do orçnmonto.·-Inteirada. 

Seis do m~amo secretario, participando q.ue o senn>lo 
adoptou1 e vai · dirigir .á. eancçlio imper1al1 diverst.s 
resolu<;.ões sobre pansões, e mu.nda.ndo ndmittir á matri
CIIl~ . varios eatuchntes -Inteirada. 

Act11 om 23 de Setm~b~o. 

1'1\ESIDENOIA DO SI\. TEIXlliRA. JUNIOR. 

A's onr;e homs da mnnhã1 feitn n chnml\dn, a.ohíio
se pre11entes o~ Srs. Teixeira Junior, J oiio Mendes, 
Florhlno . de Godoy, Dionysio MartinE1 Affonso de Car
valllo, Cnrdcso de Menezes, Corrêa, Sobr:U Pinto, Lui~ 
Carlos, Aruujo Limn, Perdigiio Mulheiro e Bandeira de 
Mello. 

Comparecem depois os Sra. Pe~eira. Ft·anco,, Bnriio 
da Yilla d•~ Barrn1 Haposo da Camnrn1• !IIorcua dn 
Rocha Junqueirn, . Snlles, Alencar Araripe1 Menezes 
Prad'l 'F. Belisario A mujo Góes, Casado, Leal de Me
nezes 

1 
Barão de .A~a<;li!1Y• Souzm Reis, Coelho 'Rodri-

6ru.es11 llcnriqucs1 Cand1do da Rocha., Duque-Estrada 
-c,;: .. ;,.3 ... ::,.<~··o' ·"·f,i · ,-.·.:·. :. 
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Tei:>,;cira. Corrêa de Oliveira, Duarte de Azevedo, Cruz 
Machu.d~, ·Barão da Laguna,- Ferreira da Veiga e :Fi-
gueii:edó Rocha. . . · 
· Faltão com par~cipá_yiio os Srs. Portella, . Paranho~, , 
Pinto Peaso:~, Gmrotl.raee,. Angelo do Amaral, Ass1s 
Rocha, . Augu~to Chavçs, . Bo~ges l\Jontciro, _Candido 
Torres, Conde de Baepemly, ClCero Dantas, Dwgo Ve
iho, Ditis do. ·Rocha, EvangeliAto. Lobato, Fernandes 
Vieira, Ferreira Lag~, Joaquiin Pedro, José Calmon, 
Leonel de Aleucnr, Nebiaa, l'aulino de Souza, Roea e 
Theodoro da Silva; e sem ella os Sra. Andrade Figueira, 
Alme~da. Pereira!. Aznmbuju, _Antonio Prnd~, Augu~to 
db QhveJra, B[tmo . de Annd1a1 ·Barres Ct>bra, Babm, 
·Benjamim,· Bittencourtl Candido Murta, Camillo Bar
r.eto1_.C.amillo Figueiredo, Canedo, Capnuema, Carne. iro 
da \.Junha, Costa· Pinto, Domingues, · Diogo de Vascon
cellos, F<msto de Aguiar, Fiel de Carvalho, Fontes, 
Ferreira de Aguiar, -Fen·eira _· Vi:.uma, Galviío, Gama 

· ' C,erqueira; . GonÇalves da Siha, Gomes de Ca~tro; Go
ul.eBda. Silvx, Herac!ito Graça, Janseu do Poço, Jero
riynio;Peniilo, J. de Alencar, Jonqnim de Mendonça, 
Leandro Maciel, Lima e Silva, Mello Mattos; Mello 
Moraes, Mello Rego, Manoel Clementino; Mora:es Sil
vá, . Monteiro de Castro, .Pauht Toledo, Pederneiras, · 
Pinheiro, Pereira. da. Silva, Pinto Rragai Pinto de 
<.'awpos~,?intó Lima, Pinto :Moreira, Rodrigo Silva, Si
queira .Mentles, Silvn Nunes, ~imües Lopes, Taques e 
'Vicente de Figueiredo. . · · . 

O Sr.. PnESIDEN'rE declara urro haver seos<lo por falta 
de.nnmero legal. · 

O Sn. ALENCAR ARARIPE, servindo J.e 1° . secretario, 
d{l CC>nta. de dons ofticios do ~e[Jado, participando que 
o mesmo senado adoptou, e vai dú:igir :í..s:mcção impe
rial, as resoluções autorisnndo o go\·erno {>:Jl'a conceder 
no 2.• ofiicial da secretariu da guerra, 1\Iode'sto Benja
mim· Lins de Yu<concellos, um· :tono de lic~nça com 
todos . os nncim~ntos, para tratar de sua s:mde onde 
lhe . convier ; e para mandar admittir · ::1. matricula e 
fazer act0 do 1• anno em alguma das facnld:tdes de 
direito on d.:l medicina do Itrperio os cstml:mtcs llb
noel da Silva Queiroz, ·sat'urnino Ferreira de Carvalho, 
AlfreJ.o Augusto da Cost:L l\Iachado, Ben~dicto Gnlvíio 
Pereira Eapti•ta, Frcrlerico Augusto Borge~, .Helvecio 
Xavi<lr Lopes, Joi\-:- Manod. Guades Alcofo:·ado e Jeão 

· A?tonio <le Barros Hclll'iques.-Intcimda. 

--· --~-

Act.a. c1u 25 ele Setmnba·o. 

VI\ESIDil~Ca DO SR. TEIXEII\A JIJ:-<IQn, 

'A's onze horas da m!lnhíi1 feita a chnmnda, nchíio-ae · 
pres~ntes 09 Sra. 'fl-'ixeirn. Junior, Portella, Coélho Ho
drigues, Angelo do Amaral, J~vuugclisll> Lo bato, Burilo 
da Lagumt1 l! loriano de Godoy, l'amillo Barreto, Sullcs, 
Fio-ueiredo R~chaJ Bariio dn Villn. da Barra, Sobral 
Pi~to, Fiel de Carvalho, .João Mendes, Gomes da Silva, 

· Dionysio Mnrtins, Junqueim e Bandeira <le lllcllo. 
Comparrcem depois os Srs. Ferreira Lugc, Moreira 

da R(\cha, Cruz Machado, Cusarlo, Httposo da Cau'lara1 
Gomes de Cp.stro1 Ferreira de Aguiar, Leonel de Alen
car, Pinto 'Lima, Corrêa, Luiz \.Jarlo•, Araujo Góes, 
Henriques, Araujo Lima, Andrade Figueira, Alencar 
Aruripc, All'onso de Carvalho, Pinto do í.Jt~mpos1 Cur- · 
doso de Menezes, Ferreira Vianna, Corrêa d~ Oliveira, 
Duarte de Azevedo, Pc<lorneirns1 l\Icnczes Prado, Bit- i 
tencourt, Fontes, Theodoro da. S1l vn., Lenl de 1\Icnezes, 
l>arnnhos1 Borgeg MontciN, Cundidod:t Rocha, Vicente . 
de Figucire<lo1 Fausto do Agui11r1 Percir<~. Frnnco, Car- 1 
n~iro dn Cunha c Mello l\1uttos. 

Faltão com participaçuo os Srs. Pintn Pessoa, Gui- ' 
marães, Assis Hochn, AugustoGlJo.\·ns, Candido 'l'ones, 
Conde ue Bnependy, Cicero Da~tns, Diogo Velho, Dias 
<h Rocha, Fernandes Vieira, Jansen do . Paço, Jon- · 
~uim Podro, José Calmon, Mello Mornes, Nebias, Pau- . 
Imo de Souza., Rosa o Simões Lopes ; e sem · cll:l os 
Si-s. Almeitla Pc~eira, Azmnbuj~t, Antonio Prado, Au
gu~to de Olivo1rn, ll!Hilo diJ Ara\'u;;y , Bariío de An~ui~, 

~úros Cobra, Bahia ' Be'njamim 1 Cnndido Mtll'taJ.. Ca· 
millo 1!'igueiredo1 C!lnedo, . CapanemabCosta. I:'IDto, 

· Dorningues1 . Dttque~Estrada. Te1xeira1 iogo de . Vas
concello~, F . . Belisa.rio, Ferreira· da Veiga, .Galvão, 
Gama Ccrqueira, . Gouçalvc_~; da Silva, Hei'aclito Graça, 
Jeronvmo l'enido, J . de Alencar, JonquiindeMendon~:a, 
Leandro .Maciel, Lima. e Silva, Mello Rego, M~oel 
Clementino, Mor!lP.s . Silva, Monteiro de Cuetro, Paula 
Toledot.. Perdigão l\fnlheiro, Pinheiro, Pereira da Silva, 
Pinto .l:lraga, Pinto l\Iorcira, Rodrigo Silva, Siqueira 
Mendes, Silva Nunes, :3om;a Heis e Taques. . 

O Sn. PRESIDENTE declara niio haver se;~iio por 
fnlta de . numero legal.- . 

O Sn. ·1 o ~ECilE'i'ARió procede á leitura de .· dous 
officios do miuísterio do imperio, enviando cópias dos 
decretos pelos qltlle8 S.A. Imperial a Re~ente, em nome 
do. Imperador, . hr:uve por beJ_U couced.er p~n~üe$ nos 
capitães, houor:m.., _do · exe~etto _Augus.to ~m!z Gon
çalves e do 5• b:~til.lhuo de artllharm a pe Anstnlcs :A~
miuio Guar'aná; e declarando que a3 pensões cot;cedl
das pelos dect'etos de 17 de Outubro de 1866 e de 14 
de Janeiro uitirno devem entender-se conferidas quanto 
á. primeirn, ·ao 'l0 ~argento do 3• corpo tle voluutarios 
da ps.tria Joa•luimRob~rto P@reira, e quanto á eegnnda 

·iló soldado do mesmo corpo, Angelo Henrigued do N!ls
cimento.--A' commissão de pemões e ordenados. 

PRESIDEl'iCI.~ DO Si\. TEIXEIRA JUNIOR. 

A' a onze liorns da manh;;, feita n "hamuda; acbli:o-se 
presentes ?S S~·s . Teixeira JutlioF, Portcl.ln, Barão dn 
Lagnna, FJgtteuedo Roc~u; 1\Icren·a. da Rocha,, :,obrai 
Pinto, l\fenczes Pra!lo, F1el de Carvalho e Flor1auo de 
Godoy. . . 
C~mpareccm depoi~ os . Srs. Affonso .de Carvalh?, 

Luiz Carlos, AraUJO Góes, Salles, Henru1ue•1 Arn_uJO 
Limll, Bandeira de l\Iello, Angelo doAmnrnl, .J umtnclra, 
Coelho Rodrigncs, . Joü.o Mendes, Leonel do Alencar, 
Nebias Bittenconrt, Gomes de Castro, Burüo da Ytlla · 
da 'Barb, Leal dê lVIeneze_•, Fil~tsto ·de _Aguiar, }{[tj'l.oso 
da Camara, 'Pnr:mhos, _ Dtony>to 1\fartu:s, Evangeltsta 
Lobó.to Cruz J;I:lchado, Duarte de AzeYcdo, l\1cllo Mo
.mes C

1
orrêa, Theodoro da Silva, Fontes, Conêa de 

Oliv
1
eirà, Pinto úe Campos, Pereira lt'ranco, Gomes du 

Silva e Cardo~o de !llencz~s. 
. Fbltiio com participação os Srs. Pinto P~s•oa, Gni

muriics, Assis Hocba, Augusto Chav~s, llorgc•t ~!ou
teiro Candido Torres, Conde do _13acpendy1 Ciccro 
Dantas Diogo Velho, I)ins rl.n Rochn, Fornamles Vieira, 
l<'crrcir~ Lagc, Joaquim I'curo, .Jos,j Calmon, Pt1ulino 
de Souz~ P.osn, Situõc' Lopes a Jauscn elo Pn1~o; c ocm 
cll~ os Srs. Alencar Arari1w, Amlrauo . Fit;ucirn, Al
meida Pereim, J\zamhujn, Antonio Pmdo1 1\_ll!,(ll~to de 
Oliveirn l3ari\o da Arn~·ar: '·· Bnrüo· de Annd1a, Burros 
Cobm, Bahia, ·Beujnmim; ·.cnndido l\Iurta, Ctunillo 
Bnrrcto, Camillo Figueiredo,Ca.sndo, Cane~o, Capn!1emn, 
Carneiro d[l Cunha, Co~ta l'mto, Caad1do d1.1. hochn, 
Domin,.ues, Duquc-E&trndtJ. . Tllixeim1 Diogo . de Y~s
concdl~s, F. Bclizario, lt'crreim do Aguiar, Ferr~u·a 
Vianna, Fcrrei;a d•t \'cig~, G~ul.viio~ Gama Cer~ue.~ra, 
Gonçttlves da Sib·a, Herachto ür:u,JI\1 Jeronymo l emdo, 
José de Alencar, Joaquim de 1\fcndon~'a, Leandro lltn
cicl, Lima c Sil ,·a, 1\lello l\Iattos, 1\Icllo Rego, Manoel 
Clementino, l\1oracs Silva, Mcntciro de Castro, Pnula 
Toledo l'enlin-íio l\:Iulheiro, Pc•lerneiras, Pinheiro, l'e
reirn d;tSilYa~Piuto Bmga, Pinto Lima, Pinto l'vloreim, 
Hodri o-o Silva, Siqueira l\lcatlcs, Silva Nunes, Souza 
Reis, 9l'aques c Vicente de Figueiredo. 

O SR. 1'1\EStuE:'i'l'il declara uiio haver scs~iio por fnltn 
de numero 'legal. 

O Sn. 1• SEcnETAnto dá cont:L do seguinte 

J~Xl'ElJU~NTE. 

Cinco ollicifJs Li o lo Ecc.rctario Li o scnndo 1 partici p~au':l 
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que o mesmo ocn.1rlo adaptou, e vai ·dirigir á s:mcçuo 
imperial, as resoluções . mandando matricular nas dilfc'
rentes faculdades do Impcrio os estudantes Marcos Ro
odri{!nes de Jesus .Madeira, Auxencio do. Cesta. Lima., 
José Ferreira. de Bastos Coelho, Ga8par Menezes Vas
cnncellos de Drummond, João Baptista Barbosa Gnima.., 
riies, Adolph<;l ·Tacio dtt Costa üirnc; Franci~co Bahia. 
da Rocha Junior; l\Iauocl Pinto D>tmaso .c Melchiad~s 
Corrêa ·Garcia;. i~entando de direitos de impo1taç.üo os 
materiaes das ~mprezas ·de navega.Çiio .a· vapor no canal 
rlc Campo1 a l\Iacab<i e de ferro-carril da cidade do 
Maranhão; dispondo que os títulos de approvaçiio nos 
exames prcparatorios feitos perante qualquer das fa
culdades de direito e de me-ltcinR, assim como nas es
cola< central, militar ·. e de marinba, serão validos · em 
quu.lqua outra; e declarnudo que a iseuçiio de direitos 
de im portaçíto concedida pelo riecreto n . 1,565 de 6 de 
Junho de 1868, p&.ra. os materines necessarios ás obras 
do encanamento de agua potavd na. cn.pital da l?ro
vincia de S. Paulo, comprebeodc não só os a.rtiooos 
importados depois da promulgação do mesmo decrtâ.o, 
como os 9.uc anteriormente havi:\o .sido despachados 
pnra o indic ,do fim.-lnteirada. 

Outro do mesmo secretario, participando que fôra 
sanccionadn a resolução sobre a pretenyão do estudante 

· José Joaquim da Gama l\Ialcher -Inteuada. 
Outro do presidente da província do Rio de Janeiro, 

enviando o relatono . que apresentou :i. as,embléa da 
mesm:t província. por occasiiio da sua abertura no dia 
8 do corrente mez.-A archivar. 

~cta ení. ~':' de l!!leteutbro. 

t'l:ESIDENCIA UO SR. TE!XE IR,\ JVNIOR. 

A's onze horas da mÓ.nhii, feita a chamada, uohão-se 
prebent~s os Srs. Teixeira Junior, Corrêa, Angelo tlo 
Amaral c Floriano de God.oy, 

Comparecem depois os Srs. Sournl Pinto, Cnrtloso 
ile l\Icneze•, Amujo Lima, Evan!.':elista. Loba.to, Jtm
quoim, Fid de Carvalho, 1\Ioreirã dt~ Hocbu, Bitte.n
court1 Bariio da Laguna, l\arã.o da Villa da Bnrra, 
Salles, Borge~ l\Ientciro, Dionysio l\I:trtins1 Affomo de 
Carvalho, Uasndo1 1\lello l\Ioracs, Luiz Cllrlos, Candido 
dtt Reelm, Port~ lln, l\>'1poso da Caronm, Cruz Machado 
Capanem:1, Alencar Araripe1 · Henrique, · Araujo Góes, 

. l.eal de Menezes, Theodoro do. Silva, (;owia do Oli'lcira, 
Pereira Franco c Paranlws. 

Fultiio co.n participação os St·s. GuimarfteR, PintoPes
~on, APsis 1\or.hn, Augusto Gh:wcs , Ctindido Torres, 
Coml\l do · Btlcpeudy, Cicero D<~.nt::R, Dio<TO Velho, 
Dnt\rte de Azevedo, Dias da Rocha, F ;,rnund'es Yicira, 
:Fe.-reira L~-I:!;P., Jansen do P:•ço, Joaquim Pedro, .Jos~ 
Cnlmon1 Leonel de Alencm·, Nebias, Paulino de Souza, 
Hosa c Si111õ~s Lopes ; c sem e lia O> Srs. Andru(lc Fi
gueira, Alm••i•.la Pereira, Aumbuja, Antonio Pn\'.lo1 
.An.,usto de Oliveira, 13arlío Je Amr,,~g~· , B ~riio de Anti
dia~ Barros Cobm, Bahia, Benjamim, Ban:leirn de 1\Icl
Jo, Candido l\Iurta, Uamillo Hurreto, Camillo Figw,ire
do, Camdo, C:mteiro r.laCnaha, Uoclho Ro-lrí;;ue~, Costa 
Pinto, llomingncs, Dttr}l1C-gstrad:t Teixeira, · .Diogo de 
Vn~cottcello$ 1 Fmtsto de Aguiar, Fonte~, F. l3eli~urio, 
~~,i~ucirc\.tv ltoc~t:t. , Fcri·eha. de Agnin.r,li't!rrcir:t Vin.uun, 
Ferreira dtt Veign. Gnlviio, Ganm Gerqt1eirn, Gonç•ll
ves dtL Sil\':.t1 Gumes de Castro, Gomes da llilVl\1 Hcr.t
clito Gr~çll, ,Jeronymo l>enido, . Jofíu Mcuues, J. (lc 
Alnncur, .Joaquitn de 1\Iendonça, Leandro l\Iucicl, Lim1t 
c ~ilvn , l\IPlln i\ h1tto~, )\Iello !<ego, 1\Ianoelülementino, 
J.l:lenc.zcs Pmrlo, Moraes · Sih·u, Monteiro de Custro, 
Paula T.olctlo, l'crdi:.;ii\l ~lall!çiro, Pcderncims, l~iJlheiro, 
Pereim da Sil \":t, .Pinto ~ Brn[';u· ,: Pinto de. Cmi1p,os, Pinto 
Lima, Pinto•Jiiorcira,· Ho.dngo Silya, Siqueira' ~Icnrl!·s, 
::>i!-vn .Kuncs, Souztt ·R}is, Tatjnes c .. Vicente : de Fi-; 
.gueirct.lo. ' 1 

· • ' 

O S11. PnESillENTE dcchn-.1 não huvcr sessiío po1· !:~Ha 
de numero legal.. · · · , · · 

O Sn. 1• SlicnETAnxo dá coota. do seguinte 

EXrEDIENTE. 

Um officio do 1° secretario d:~ senado, participando 
ter constado ao mesmo senado que forão sanccionadas 
as. rc~oluyõcs q._ue. autorisõ.o o governo par:1. mandar ma
tnctdu.r e o.dm1tt1r a exame nas faculdades de direito 
e de medicina cs estudantes l!'ranci0co Borges l.VIarques 
e outros.-;-Inteil·ada. · 

Outro do. mesmo secretario,· enyiando, por niío ter o 
senado pod1do. dar o se~. consentimento, . a p1·oposição 
destn camnra que autortRa c. gonrno para. mandar ma
tricul8r no 2• nnno medico da faculdade da Bahia o 
pharmaceutico Philnuelpho Manoel Gouvêa.-Inteirada. 

Dito . do Dr. l\[ailoel Augusto Burboea da Vei"a 
offerecendo, com destino á bibliotheca desta cnma~a 1 

o reõulamento c as !Jrdens em vigor d9. camara do~ 
l?rd~ e ~a dos ccmmuns, do Heino da Inglaterra, rela
tiva.meu.e ao !~o do de pr?cederem na ap1·~sentaç.ão das 
p;opostas. de lei e d~s proJecto~ qttc :versão sobre nego
CIOS pubhco> e partiCuhtrcs.-Recebldo com agrado. 

1<;icta em 28 tlc Sc1Clltbro. 

A's onze horas da manilã, feitil a chain:ida, achüo-se 
presentes os Srs. Teixeira Junior, An:<elo (lo Amaral, 
Corxê(!. de Oliveira, Gomes de Castro, Floriano de Go
doy, Joiio 1\Iende~, Corrêa, Sobral Pinto, Lttill Carlos, 
Afiouso de Carvalho, Araujo Góes c Fiel de Carvalho. 

Compar<cem'depois os Sra. P>~.ranhos, Casado, Raposo 
da Caruara, Cruz 1\ItLcbndo, Barão da Villa da Bnrra, 
Junqueim, Pereira Franco, p,~derneiras, Portella, CM
dono de Menezes c Theodoro da l:ilva. 

Faltüo com participaçiío os Srs. Pinto Pessoa, 'Guima• 
rãe•, Af.sis Rocha, Augusto Chaves, Barão dtt Lagunn, 
Borges Monteiro, Cnndirlo Torres, Conde de Buepimily, 
Cicero Dantas, Diogo Velho, Dionysio 1\I:lrtins, Dunrte 
de Azevedo, Dias da Rocha, Evangelista Lobuto, F~r
n:mclcs Vieira, Ferreira Lage; ,Jun~en do Pa1:o, ,Toa., 
quim Pedro, José Culmon, Leonel de Alencar, Nebias, 
l'auliuo do Somn c . Simões Lopes;· c sem clLt os 
Srs. Alencnr .Araripe, Andrade Figueira, Almeida. 
l'ereim, Az11.mbuja., Antonio Pnulo, Arnnjo Lima; 
Angmto · de Olh·eira, Bari'ío . de Araçng:y, Barão ile 
.Anadiu, Burros Cobrn, Bahia, 11cnj>nnim, Bittencourt, 
Bandeira de l\Jellu, Ctualido 111 urt:1, Cllmillo H nr
reto, .Cnmillo d\l Figueiredo, Cancelo, Cupnnemu, Car
neiro da Cunha, Codhu Hudrignc<, Costa Pinto1 Can
di.:lo dn Hocba, Domin;;ucs, Duqtte-E•tnuln Teixeira, 
Diop;o de Yasconccllof, Fausto do Agni:u·, Fontes, F. 
Belisario, Fig ueiredo Hochl\, Ferrcirn. do Aguier, Fcr
reirllo Vialllia, l'erreim d:t Yeiga, G::tlviio, Gm1m Ccr
queirn, G,>uç:tlvtJs da .Silvt~, Gomes ·<h Silva, Uonrilplc~, 
Hcradyto Gra\'a, Jcronymo Ponido, J . de Alcnc:tr, 
Jo:H[uim tl\J 1\Icutlc•!lÇ«, Im,ndro i\Tacicl, Lima e Silvn, 
Leal de 1\Ionezes, Mello l\httos, Mello l\Iorncs, 1\lello 
I\ego, l\Innoel Clemont ino, Menezes Prado !lloracs 
Silva. l'donteiro do Custro, 1\:lnreim da Hoc~a, Paula 
Tolctln, P~rdigiio lllnllociro, Pinheiro, l'ercim da ~ih·a , 
Pinto 13rngn, l'iuto de Omnpos, Pinto Lima, Pinto l\lo
rcil·l\1 Hodrigo bilva, · Hos~~·, Callcs, Si<lttcira I\JPlt'l cs , 
Silva Nunes, Souza Reis, Tut1uca c Vicente de Figuei
redo. 

O ~n. Pn~:StllENTE tl~cl arn nüo bD.\'e r sesoiío por ínlln 
ue ll umero legal._ . 

O Sn. l• S'EcnET.Into d:í. cont:~ <lo seguinte 

Um o!licio do rtJinil•!criu tlo illlpnrio, enviando, em 
rcspust:t, o dn presidencia dll provincia dl\llahi!1 , tr:lns
mittitHlo t\ informaçi\o prestada pelo juiz <lo direito iln 
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<:omarca da Feira de Sant' ll.Íma, sobre a. representação 
da camara municipal da villa do mesnio. iiome, pe
dindo para seu patrúnon~o ·. as terras dos Encapellados . 
de Sant'Anna dos Olhos d'Agna e Santa-Barqara.-A 
quem fez a requiBição: 

Outro do ·mesmo ministerio, communicaudo, · em re~
posta, que se .exp_edira aviso ao _dos negocies da agn
cultura, commercw e obras pubhca~ para mandar exa
minar as obns que ferem necessanas para os repares 

"do edifficio desta camar:t, e remetter o orçament\l da 
respectiva despeza.-Inteirada. 

Outro do 1 o secretario do se1;1ado, communicando ter 
constade ao mesmo ·senadp_ qU,e :1'0rão sanccionadas as 
resoluções approvaudo as pensõ~s concedid~s~o tenente- . 
general Marquez do Herval e Manoel Tnstao de Ml
randa e a outros.-Inteuada. 

T.res do mesmo secretário, participando que o senado 
adaptou, e vai dirigir á sancção imperial, a propo·sta 
do poder executivo convertida em decreto da. asoembléa 
o-eral regulando o estado servil;. bem: como as resolu
~ões au torisando o" govemo para mandar que sejão va
iicios na faculdade medica da côrte os exames de latim 
e :francez feitos pelo alumno Francisco José de Oli
veira na instruoção publica da côrte, e a facultar á 
c0mpanhia Sautft-The>·eza, estabelecida na capital da 
província de Pernambuco, isenção de direitos de im
portação para to(lo o ma.terb.l nece~•ario . ás obras. a 
cargo (la mesma empreza e matel'!as pnmas para a 
illuminação a gaz da cidade de Glinda.-Inteirada. 
· Outro do ministerio do impario, commuuicando que 
Sua Alteza a Princeza Imperid Regente, em nome do 
Imperadcr, digna-se de receber no·paço da cidade hoje, 
á uma hora da. tarde, a deputação desta camara que tem 
de pedir á mesma augusta senhora a designação do dia, . 
hora e lugar do encetra1nento da presente sessão da as
sembléa geral.~Inteirada. 

O SR. PRESIDENTE norriêa. para a deputação que tem 
de pedir a S. A. Imperial "' Regente a designação do 
dia, hora e lugàr do encerramento da presente sessão 
os Srs. Araujo Góes, João Menries, Floriano de Gorloy, 
Fiel de Carva.lho, Sobral Pinto, Angelo do Amaral, 
Affonso de Carvalho, Pederneiras, Czrdoeo de -Menezes, 
Evan,?;elista Lobato, Ba;·ão da Laguna, Dionysio Mar" 
tin&, Portella, .Raposo da Camara, Cruz Macha.do, Hen- , 
rjc;ues, Alencar Am:ripe,. Ps;eira Franco, Araujo Lima, 
·Leouel de Alencar, Casado, Gomes de Castro, Barão 
da Villa da Bim~a e Ju11q_ueira. 

Sendo uma hora, o Sr. presidente convida a deputa
ção q-ue tem de it· pedir a S. A. Imperi'tl a Regente 
.a designação rJo dia, hora e lugar· do encerramento da 
'presente sessão a cun1pl'ir: a sna 1ni.Esão, e convid~-tndo 
os demais Srs. deputaclos a re conservarem no salão 
até a velta da mesma deputação. 

Voltando elln, o Sr. Araujo Góes, na qualidatl.e de 
orador, participa que a dita d.eputação J'ôra recebida no 
paço imperial com as :formalidades do. estylo, e que 
·::; . A. Imperial a · Regente se dignára responder que a 
sessão imperial do encerramento terá lugar no dia 30 do 
corrente, á uma hora da tarde, no paço do senado. 

O SR. PRESIDENTE declara que a resposta de S. A. Im
'.[Hrial a Regente é recebida com muito especial agrado ; 
e convida aos Srs. deputados para comparecerem no 
pa);G do senado no dia e hora desigrw.dos. 

J?RESIDENCiA DO SR. TEIXEIRA JUNIOR. 

A's on~e hmas da ~a!lhã, fei~a a chamada, achão-se 
presentes os Srs. Te1xe1ra Jumor, Corrêa e Floriano 
de Godoy. · 

Comparecem depois os Srs. Junqueira, Araujo Góes 
Mello Mattos., Pereira F1·anco, Jansen do Paço, Joãb 
Mendes, Barão da Lagnna, Duque-Estrada Teixeira, 
Andrade Figueira e Au_gelo do Amaral. · 

Faltão com participação os Srs. Paranhos; Pinto Pes
soa, Guimarães, Assis Rocha, Augustg Chaves, Borges 
Monteiro, Candid,o Torres, Corrêa de Oliveira, Conde 
de Baependy, Cícero Dantas, Diogo Velho, Duarte de 
Azevedo, Di(l;s da Rocha, Evangelista Lo]lato, Fernau
des Vieira, Ferreira L age, Joaquim Pedto, .José Ci!lmon, 
Leoael de Alencar, Nebias, Paulino de ·Souza,Sini.õesLo-

. pese Theodoro da Silva; e sem ella os Srs. Alencar Ara
ripe, Affonso de . Carvalb'o, Almeida Pereira, Azambuja, 
ll,ntonio Prado,Araujo Lima, Augusto de Oliveira, Barão 
de Araçagy, Barão .de Anadia, Barão da villa da ·Barra, 
Barros Cobra, Bahia, Benjomim, Bittencourt, Bandeira 
de Mello, Candido Murta, .. Camillo Barreto, Camillo 
Figueiredo, Casado, .Canedo,. Capanema, Carneiro da:· 
Cunha, Coelho Rodrigues, Costa .Pinto, Cruz Machado, 
Cardoso de Menezes, Candido da Rocha, Domingues, 
Dionysi.o Martins Diogo de Vasconcellos, Fausto de 
Aguiar, Fiel de Carvalho, Fontes, F . Belisario, Figuei
redo . Rocha, Ferreira de· Aguiar, · Ferreira Vianna, 

· Ferreira da Veiga, Galvão, Gama Cerqueira, GonçalVes 
da Silva, Gomes de Castro, Gomes da Silva, Henriques, 
Heraclito Graça, Jeronymo Penido, J. de Alencar, 
Joaquim de Mendonça, Leandro Maciel, Lima e Sil'!a, 
Luiz Carlos, Leal de J'4enezes, Mello Moraes, Mello 
Rego, l\1anoel Clementiuo, Menezes Prado, · Moraes 
Silva, Monteiro de Castro, Moreira da Rocha, Paula 
Toledo , Perdigãõ Malheiro, Pederneiras, Pinheiro, 
Pereira da Sil':_aJ Pinto Braga, Piuto de Campos, Pinto 
Lima, Pinto 1V1oreira, Raposo da Camara, Rodrigo 
Silva, ·Rosa, SalTes, Siqueira Mendes, Silva Nunes, 
Souza Reis, Sobral Pinto, Taques e Vicente de Fi-
glleiredo. · , 

O Sn. PEREIRA. FRANco, servimlo ·de 1• scc.retario, dá. 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

U:m officio d0 ministerio da :fazend~, , transl'rlittindo, 
em · resposta·; o requerimento ·do tenente-coronel João · 
Franklin de Lima e outros; pedinclo a concesaão ele ·uma 
loter.ia para auxilio da construcção de uma "igreja na 
povoaçiio da Pavmi.a, da província do Ce:1rá. - A quem 
fez a 1·equisição. · 

Ontrci do rninisterio ela justiça, devol·1endo, em res
posta, o requerimento informado pela presidencia da 
ptovincia do Rio de Janeiro e pelo juiz municipal e de 
O?phãos do termo "de Ignassú, no qual o partidor, con
tador e distribuidor Manoel José de Andrade e Silva 
pede um anno de licença para tratar de sua saucle.-
A queni fez a requisiç!í,o . · . --..... 

.. Oi1tro do 1° secretario do senado, communicando ter · 
constccdo ao mesmo senado que rôra s"tmccionada a 
resolução que concede á administrnçfto do Hosoicio de 
Pedró II 20 loterias para a continuação daij obraa de 
accrescentamento do seu edifici.o.- Inteir(>da. 

Dons do mesmo secr~tario, participando que . se
nado adaptou; e vai dirigir á sancção imperial, as reso
luções mandando matricular e prestar exames os estu
dantis Antonio Vieira de Rezende e Francisco Rodri
gues d: Can;mrgo.-Inteirada. 

O Sit. 1• SECRETARIO entra no salão, e occnpa a sua 
cadeira. · ' , 

Lêm-se e approvão-se as actas das sessões dos dias 
1 a 28. · 

O SR. PRESIDENTE convida aos Srs. deputados para 
permanecerem no salão até que se :fàça a acta da ses
são de hoje. 

Feita ella, e sendo lida, é approYada. 

O Sa. 1° SECRETARIO procede á leitum de um officio 
do 1° secretario do senado, participando que tendo 
S. A.. Imperial a Regente, em nome do Imperador, desig
nado para a sessão imperial do encerramento da as
sembléa geral o dia 30 do corrente, pela uma hora da 
tarde, no paço do senado, resolveu o p1esmo senado, 
em sessão de hoje, reunir-se amaJl)lã ·ao meio-dia e 
que se fizesse communicação a esta. camara.-Inteirada. 

t. I 
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O Sr. Presi:dehte :---'E' hoje, senhores, a ul
tima sessão da 3• anno da 14• legislatura.; e no mo
mento de deixar esta cadeir.a; eu sinto necessidade de 
dirigir-me aos meus illustres collegas p!trl)- agradecer 
a subida honra que me conferirão elevando-me a esta 
alta posição, e auxiliandocme effi.cazmente no desem
penho de tão imperta'ltetarbfá.. 

Semelhante aspiração nunca poderia: ser por mim 
alimentada, porque jámais me julgaria l;labi!l~ado a 
satisfazer as funcções do mais elevado carga desta au
gusta camara ! ... (Muitos não apoiados ) · 

Sorprendido, porém, ·pela vossa decisão, eu não me 
julguei com o direito de recusar-me a um mandato, 
cuja transcendencia se augmentava pela especialidade 
das circt1mstaucias em · que foi dado ; e confiando no 
vosso patriotismo e prudenoia, obedeci, como me cum
pria. A minha con1i~nça n~o foi illudida, e a tarefa, 
qn'> se afigurava ardua e diffi.cil, tornou-s~ amais suave,· 
pelo vosso prop'rio procedimento. · 

P~la minha parte, senhores, tenho convicção de que 
me· esforcei, tanto quanto era do meu deve1:, para exer
cer as funcções que me forão confiadas, com a impar
cialidade g_ue exigia o seu desempenho. (Muitos apoia
dos.) Se não correspondi 'á vossa honrosa espectativa, 
ao menos fizestes justiça á minha boa vontade e á sin
ceridade. do meu procedimento. Eu o agradeço. 

Mas permitti tambern algL1mas palavras sobre os re
levantes serviços que prestastes á causn public~. 

Ao retirár-vos para vossos lares, levais em v0ssas 
consciencias o maior galardão a que podia. aspirar o 
vosso patriotismo, qual 'é a . convicção de bem haver 
exercido o sublime man'Clato da nação. 

A par de numerosas deliberações so):m~ os di versos 
ramos da administração do Eatado,· .tambem merecêrão 
particular solicitude desta c.amara alguns assum ptos 
cuja i1nportancia e intere~sc se revelão d?. sua simples 
enunciação . . 

Assim, farão approvadas numerosas pensões conce
didas em remuneração de relevantes sm·viços prestaclos 
á patria, e especialmente para protecção da viuvez e 
orphandade, victim?-s da 'gloriosa guerra que sustentá-
mos contm o governo do Paraguay. ··· 

Diversas leis de animação a em prezas .destinadas ao 
desenvolvimento material do paiz forão solicitamente 
elaboradas. ' · · 

A providencia concernente ~os estudos preparatorios, 
determinando que os exames feitos em alguma das :facul
dades do Im perio sejão validos em qualquer outra, tem 
a dnpla vantagem de consagmr uma medida de equi-· 
dade e granc!e economia .de tempo para os trabalhos 
da a'sewbléa. geral. ' 

·A l ei que regulou as ajudas de custo dos bispos, sup
prindo uma lacuna da nossa legislação, . eotabeleceu 
uma regra _previd~.nte e salutar. 

Outra, regulando melhor as ajudas ·de custo dos pre
sidentes de província, consultou convenientementeum:~ 
necessidade da administração. 

A lei sobre a .naturahsação de estrangeiros simplifi-· 
cou o procesr o pam a obtenção da respectiva carta, 
com grande . pro 7eito para a emigração, condição es
sencial do nosso progresso e desenvolvimento. 

O credito especial para prolongamento das estradas 
de ferro D. Pedro II, S·. Paulo, Pernambuco e B:.hia, 
satisfazendo a mais vital. necessidade publioa, é um 

. grande incentivo do progresso da indnstria e da rique-
za nacional. · , 

·A reforma judiciaria, que preoccupa ha longos annos 
a atteuç1ío dos poderes do Estàdo e de todos os par
tidos poUtices, tornou~se uma realidade pefa lei ·recen
tel:!:ent~ sanccionada que, r~ulando a ad:niuistração 
da J ust1ça, garante melhor a liberdade do mladíto. 

Além destas leis, cuja execução vai satisfazer gran
des necessidades publicas, e que por isao bastarião para 
recommendar a actual sessão le~islativa, forão ainda 
iniciados . muitos projectos importantes, que pendem de 

' vossa decisão. 
Mas, d'entre todos os actos legislativos, sobresahe, 

pela sua 'importancia e gravidade, a reforma do estado 
servil, medida de grande . transcendencia para os mais 
vitaes interesses do paiz. ' . 

Esta reforma, qúe. teve por base a i_niciativa paria-. 
.mentar, e sobre a qual se pronnnciárão os membros 
desta auguata camara com a maior independericia e 
patriotismo, ha de necessariamente produzir os sem 
salutares effeitos. A ~istoria fará justiça a cad.a um 
dos representantes da nação, que com a.mlior abnega
çiio e inexcedível civismo se consagrárão á solução de 
tão grave questão. . 

E' yedo para que possamos apreciar todos os bené
ficos resultados que devem .auferir-se . dessa lei, e dos 
quaes estão profundamente convencidos seus autores. 
E' cedo pa1·a ··que se possa P.quilatar os serviços pt·es

. tados pela actud lezislatt1ra sobre tão melindro lo as
sumpto. 

Mas .não é cado, senhores, para '}n.e possamos bem
dizer a Divina Providencia, que concedeu aos legisla
dqres do Br::tzil a graça de poderem rliscutir e votar 
uma lei tão importante, sem as calamidade$ qne eu: 
outros paizes acompanh&rão a sua solução (muitosapoia> 
dos ), sem nenhuma perturbação da riqueza. e da tranquil_: 
!idade publica, (Apoiaclos.) Não é 'cedo paraegradecer
rnos ao Todo-Poderoso a . protecção que nos concedeu, 
fazendo com que a n:;,ção braZileira assumisse a mais 
prudente attitnde em J:p_ce de uma questão tão momen
tosa, que podia agitar os mais perigosos estímulos das 
classes Gociaes ; c q ne em suas mult.i plas relações inte
ress~, não sómento uma parte da sociedade, ma·s toda 
ella, não só mente aos cidadãos brazileiros, mas a to-· 
dos os h!tbitautes do B~·azil !. .. (Apoiados.) 

Graças, senhores, n, esso. protecç:ão, que tão efficaz-· 
mente inspirou o p:ttriotismo de nosso~ concüladiios,. 

· podemos apresentar um bello exemplo ás outras na~ 
çõe~, que só depois de gr8.ndes provanças conseguirão 
realizar essa slifficil conquista do progresso e ela civi
lisação. E' com ufania que devemo~ dizer: rc ,f reforma 
do estado ser·vil niZo a.cho·u advel'sarios no B1·azil . " 

. Qua,nto a nlim, consGrvarci corUo a m~ÍS grata ·e 
honrosa recordação da minha vide. politica o facto de 
ter sido chamado á presiclen'ci::t desta ·nugusta ca.mara 
em condições <;üo grave~ como as que presenciámoH pOl' 
occasiüo àa. discus:fi•> desta re:forn1u., que setn duvida: 
é a guest<io mais importante que tem sido submettidà. 
á decis~.o dos iegislaclores do · Brazil desde a indepen
dencia do Imperio. ( Ajloiado~.) . ' 

E, finalmente, julgo expúmir o pensamento dest& au
guota camara dr.nclo um publico testemunho .de rece
nhecimcnto á população desta capital, que mais de 
perto acoinpa'1 h ou os nosso~ debates, e que pela gra
vidade e decoro- com que se portou sempre que com
pareceu para aF.sistir ás discuSEões, provou que a con
fiança publica em nossas sabias instituições c ·a res
peito aos poderes elo Estaio são uma realidade no 
Bmzil. Tenho conclniclo. 

VozEs : ..,.. Muito ,hem ! muito b~m ! 

O SR. PRESIDENTE : - Convido aos Srs: deputados a 
comparecerem amanhã no paço do senado, á uma hqra 
da tarde, para assistirem ao encerramento da actua.l 
sessão legislativa. 

Levanta-se a sessão. 

(Os -srs. deputados )Jresentes vão felicitar S. E a;.) 
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SESSIO· IMPERIAL DO ENCERRAMENTO D! ASSEMBLÉA GERAL LEGISLATIVA 

EM 30 DE SETElVlBRO DE 1871. 

PRESIDENCIA DO SR. VISCONDE DE ,\BAETÉ. 

Ao meio-db, achando-se reunidos os Srs. deputados 
e ~ena.dol'es no paço do senado, siío nomeadas as se
guintes deputações : 

Parr• receber Sua Alteza Imperial a Regente : 
Deputados, os Sra. Fontes, Pinto de Ctlmpo8, Araujo 

Góes, João Mendes, Alencar Araripe, Fiel de Carvalho, 
Cruz Hachndo, Ferreira Lage, Heil;·iques, Barii.o da 
Laguna, Affonso de Carvalho e Figueiredo Rocha. 

SeMdores, os S1·s. Visconde de Cnmaragibe, Barros 
Barreto, Uchôa Cs.vnlcante, Barão de S. Lourenço, 
Vieira da Silva e Barão do Rio-Gmude. 
. Para l'eceber a S. A. Heal o Sr. Conde d'Ett : 

Deputn.dos, os Srs. Pnulino de Souza, Cnndido da 
Hocha, Gomes da Silva e Floriano de Godoy. 

Senadores, os Srs. Cunha Figuehedo e Fernandes 
Braga. 

A' uma hora ela tardel. annunci::mdo-se a chegada (lc 
Sua Alteza a Princezn lmperial Regente, vai a depu
tação, n convite do Sr. p:.eshlente, recebê-la :í entrada 
do paço do senado, e entrando a ;mesma augusta se
nhora no salão, é recebida pelos Srs. preshlcr1te e 1 os 
secretaries da camara dos à.eputados e do senado. 

Logo que. S. A. Imperial a Reg~ntc toma ass~nto na 
cadeirn de espaldar collocada abauto dos degmos do 
throno, manda assentarem-se os Srs. deputados e sena.
dores, c lJ a seguinte :fnlln : 

« Augustos e clignissimos Sra. rcpr~sentantcs da nn
c;ii.o.-E' co:n o mBior jubilo que, pela primeiro. vez, 
me dirijo i assemblén gcrnl. 

« 'Graçno ii Divina Providencia, posso as~eguro.r-vos 
qLte a tmnquillhlade publica nem leve•uentc foi pertur
bada, durante o tempo que tenho dJJsempenhado o hon
roso encttrgo da regeno1a do Impcrio. 

" Cabe-me tnmbem a satisfação de communicnr-voa 
l~uc a preciosa aaude de S. M. o Imperador não havi:t 
s1do alterada, e que a de S. M. a Impemtriz melhomva 
progrMeivaméntc. 

" l<~tn sua vingem pela Europa meus muito amados 
e lttteriolos pais tem recebido demoust.rnçõcs de respeito 

e estima, qua enchem de contentamento meu coraçüo 
üe Brazileira e de filha. 

" Nossas relações iuternacionaes continuao a <et" de. 
boa intelligencia c amizade. Espero que se coucluiráü 
satisfactorinmente os ajustes definith·os de. paz entre o r; 
alliados e a Rcpublica do Puragt~~y. 

« O governo imperial foi convidado pura nomear um 
dos arbitras que, em virtude do tratado de Washing
ton, têm de decidir as reclarm çües pendentes entre a 
Grii-BrPt::mlm c os Estados-Unidos da America. 

" Aceitei aquelle convite com o cordial deEcjo de lhr 
ttm novo test~munho de nossa amizade its duas altas ' 
partes cnntmtantcs, c da corresponder i confiança que 
cllns dapositão no governo do Brazi\. 

" Agradecendo as previdencias eom que attendestes 
its neceosidttdes do serviço publico, congratulo-me com
vosco peltm leis que decretastes a bem do desenvolvi
mento de nossas estradas de ferro, U!t rccta admiilís
ção . da justiça, e da. ex.tiucção gradmü do elemento 
serv1l. · 

« Esta ultima reforma marcn.rá nma nova éra no 
progresso moral e matel'ial do Draúl. E' emprezn que 
exige pruuencia, perseverantes esforços e o conctirso es
pontaneo de todos os Brazileiros. Tenho fé em qtte se
r\lmos bmn succ.edidos,s~m prejltizo drr ngricl1lturn1 nossrr 
principal indmtria , porgne esse commettimento é :\ 
expressão dn vontade nacwnal, i nopirada pelos ma 
elevados preceitos U.tt religião e da politica. 

<< O govcmo fará quanto lhe cutiipt·e para a 1nnis 
prompta e perfeita cxecnç~o üe t:ío importr,ntes refor-
mas, deuicttudo-lhes a mais ~olitictt r.ttcn9üo. • · 

" A ngustos e dignissuuos Sr8. rep~csentantes ua nu
çii.o.-Gcrta üe vosw estt·enuo plttriotLsrno, coilto. com a 
iteçiio benefica <1ue vossas lL1Zes c influencia conti
iltu\ráõ a exercer, no inte•·vullo dos trabalhos legisla
tivos, para que mais ~c .firme n paz do Imperio e frnc
ti!iquem os gra\\lles elctnento\\ de pt·osperidade com •1ne 
o Ornnipotcnto dotou a nosst\ p:ttt·ia. 

cc Esti encerrada a sessão. '' 
Terminado este neto, retir:~.-se Sua. Alte1.a Imperial 

com o mesmo oeremoniul com que fura recebiLI:l, c im
mediatamente o Sr. presiclente len.ntl\ a Sl'Ss~u. • 



AP~PENDICE 

!9e!isão e)n 29 de Uaio. 

SESSÕES . NOOTURNAS. 

o Sr. Andrade Fl&ilelra :-S;. presidente, sinto 
:Wr de oppõr algumas considerações a<r parecer da hon-
rada commissão de policia. · 

A camara se ha de recordar··que, ao findarem no anno 
ultimo os nossos trabal-hos, havia si,do approvada. uma 
indicação propondo a reforma de varios artigos do regi- , 
mento interno. · . . 

Por 0ccasião de discuti~~se a redacção dessa indica
fão suscitrerãocse duvidas de que ella importe.v& eon:.. 
tradicção, incoherencia e -absurdo em suas disposições. 
Vingou então que vo.ttasse a indicação á commissão de 
policia, afim de desfazer as incoherencie.s. e contra
dicções que por votação da ca:sa. forão julgadas verifi
cadas, ingicação que se acha ainda pendente do pare
ce; da honrada commissão de policia.. 

No principio da corrente sessão, e muito antes de ser· 
apresentada a indica9ão que se acha em discussão com 
o parecer da mesa, eu tive a honra · de propôr uma 
indicayão, que teve igaal destino, para que se suppri
:missem as duas horas de -prorogação que o regimento . 
determina em certas discussões. 

A honrada cominissão de policia . não interpoz ainda, 
por motivos conhecidos, seu parecer a semelhmte res.; 
peito; entretanto foi logo posta em discussão, com o 
xespectivo parecer, a indicação, que foi firmada com 
um. grande numero de assignaturas. 

Ora, por minha parte não posso dar o.meu voto a esta 
indicação sem que se delibere a respeito das outras. 

Se porventura as sessões di_arias continuarem por seis 
noras, como o aetual regimento prescreve, eu, que cos~ 
iumo comparecer a esta . c.amara desde que a sessão · se 
abre até que se encerra (apoiados), declaro que hei de 
votar-contra a indicação, porque as sessões nocturnas são 
apl'nas de quatro horas. Realmente a· !!linha saude não 
:fica prejudicada com esse trabalho moderado. No ines
mo caso que eu, outros collegaa estão; e, como aquella 
reforma já foi votada pela camara, e apenas resta tra
tar-se de sua redacção, nada mais simples do que 
apressar-se a honrada commissão de policia em apre
sentar parecer a respeito. 

O meu requerimento é par!l que fiqu,e adiada esta 
discussão até que a. honra~a eom~issão de .P?lieia int~r-
1JOnha parecer ~obre· a md10açao por .mmà offeremda 
Íla dias, e além disto sobre a redac9ão da indicação 
~crpprovada pela camara no anuo findo. 1 

f' essão em 30 1le ~!aio . 

SESSÕJ>S NOC'I'Ul\NAS. 

<i!> St•. ~nd~·a•le IFiç;ueh;B : ·- Sr. preBidente, 
.l!.ntes de responder õs observações com que o honrado 
-~·secretario impugnou o requerimento de adiamento, 

~· TOlUO v .I 

. ,. oi 

devo dar a s: Ex. uma explicação sebr~ o alcanae dos 
fundamentos com que procurei justificar o meu reque~ 
rimento . . . ·· 

Que não fiz nem podia fazer censura alguma á hon
rada cómmissão de policia, por ter dado parecer sobre 
a indicação que se acha em discussão, antes de o dar 
sobre aquella que 'tive a honn de submetter á consi
deração da camara para suppressão das duas horasnas 
sessões diarias. Pelo contrario, nas· breves palavras 
com ,que ·justifiquei a indicação reeonheci que a com~ 
missão de policia com razoavel fundamento deu prefe
rencia á indicação sobre a abolição das sessões IJOCtur
nas,. por· achar-se a respectiva indicação a_póiada por 
grande numero de · a&signaturas, ao passo que a out;a, 
sobre. a suppressãe de duas horas nas sessões dj.arias, 
apresentava-se apenas a!signada por meu humilde 
nome. . . 

Agorll. direi as razões com que . o Sr. 1 o secretario 
impugnou o fundamento do adiamento gue propuz. 

· Pretende S. Ex, que uma questão é distmcta da outra, 
e que a camara póde hoje adoptar a decisão que su;p
prime as seséões nocturnas, deixando entretanto subsis-

• tir ali disposições do!regimento que já forão reformad!I.S., 
e que dependem apenas da approvação d.a redacção. 

Não contestarei em these que seja uma cousa dis
tincta da outra; mas o que contesto é que a suppressão 
das sessões noctu,rnss não importe um augmento de 
trabalho diario de duas horas, e que seja indifferente 
á.quelles que não aceitem esse augmel)to de trabalho 
o continuarem ou não as sessões nocturnas~ . 
· Se porventura tiverem de continuar as sessões diarias 

pele prazo de seis horas, está claro que· eu não . posso 
sanccionar com o meu voto a indicação . que supprime 
as sessões noctutnas. 

Se, pelo contrario, vingar a indicação proposta o 
anuo passado, já. votad& e apenas dependente da ap~ 
provação ·da redacção, reduzindo .as 81lssões diarias, eu 
poderei dar o meu voto para suppressão das sessões . 
nocturnas. . . , 

Por consequencia, não é tão indifferente votar uma 
mdicaçã~ sem a outra. · . _ _ 

Accresce, porém, uma outra cons1deraça<J de nao menor 
importancia, e. é que existem decisões anteriores, ap
provadas pela camara, as quaes não só innov~o quant~ 
ás horas de s.essão, como innovão outros artigos sobre· 
a leitura do expediente. 

Ora, ~e a camara decid.io no anno passado·-todos 
esses ,d1fferelites pontos, se · apemts por occas1ao d~ 
approvar. a reda_c9ão se susc~t~rão duvidas sobre in
coherenmas ou mcongruenmas que nelles se enxerga
vão, e se em virtude do vencido nesta discussão a re
dacçiíG voltou á commissão de policia · para ihterpôr o 
seu parecer e harmonisar as differentos disposições, 
por que razão não aproveitar a oppor-tunidade e reeol
ver por junto um assumpto com 0utros sobre que a 
camaJ"a já resolveu ~ . . . _ 

E' isto tanto ma1s necessano, quanto a 1:\dlcaçao 
para a suppressão das duas horas ·de sessão dll\na en
tende com um dos artigos da indicação approvada no 
anno ultimo . 

A camara ha de recordar-se de que se resolveu en.t~o 

4 
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que as ses.sõésiossem indistinctameti.te de 5 horas de tra
balho diario. J á sé vê, portanto, que a indicação que 
suppriine as duas horas de trabalho diario implica con'
tradicçiío com um dos pontos da reforma do tanno pas
sado. Por que razão não hão de ser estas disposições 
estudadas, consideradas ·e votadãs .j.Çol'ljuntani.ente?,' ,< 
Evitar•se-ha assim a tal ou qual deãptnem qu,e &e ma_;;:.' 
niiestou o· anuo passado sobre a refOrma do regime:ilto.,; 

A.camara foi testemunha de· que, ·a.pr'ésénta:da'lt·-indi-''' 
cação primitiva para· a reforma de varies de ·seus arti- · 

·.gos, a comriüssão de policia tiwe de ·dai: o seu parecer, 
e por occasião da discussão deste parecer surgirão na 
mesa varias emendas, algumas das quaes ampliavão o 
pensamento da reforma, outras o restringião e outras 
a~é pretendião alterar completamente o .. systema do re- · 
gm;ento, quanto ao numero de membros presentes.para 
abrir-se a !iessão. 

Travou-se unia: discussão que durou por varias . d.i.!J,s, 
e o re~ultado foi que por. não ter havido um pensamento 
director dos differentes principias consignados nessas 
emendas,_ vingou na votaçiío uma reforma que a ca
mara · julgoJJ. . contr!\dictoria1 absurda e incoherente, uma , 
reforma qu.e, • port~r sido.assim julgSJíila:, teve de -voltar. · 
á comrilissão de policia para harmonisar as suas ,dif~ .. 
ferentes disp.osiç!les , · . . . 

· q· 'SR.. 1°' SlidiETARio. :~ E a êbmmissãoj'á d.im o seu 
pat'ecer.. · 

O Sa-. ANDRADE FIGUEIRA.·:- Ne·sse · caso _, estava na 
autoridade . da mesa fazer prejudicar· o meu requeri
mento de adiamento. Bastava· ·que désse· ·~ará; i ordem·;· 
do 'dià: esse pareller, que·'eu·igno-rava que· t1vesse sido 
dado; maS;, ·.desde· que o foi já, nada: maia facil do que 
pô-lo em discussãO. ao' ·mesmo- teinpll' que ·as -differentes 
mdicações-'·apresenta:das; porque entãG facilitava: offe~ 
recer·uma del!a·s como emend-á: · Assim·· ·coucilião-sa 'e· 
harrrionisãó-se os prin!lipios co:n:sigu:úl"ós· iO.ctÍs differentes , 
emendas. 

Se V. Ex. está ·resolvido a • pôr na ordem·· do dia 'o 
parecer da commissã0 sobre·.a redacção -das indicações : 
appr.ovadas· . no anntJ ultimo, eu poderei· até·retitar ·a, 
meu ,requerimento 'de: adiarnéhto:, ·ou substitui-lo; para 
que· seja .a _indicação qu-e• se acha· em 'discU:ss~o consi-· 
derada ,conJnntamente ,com; esse·, parecer. E v1sto 'estar 
em discues~o o parecer, é mais . úma ·razão para que· 
passe o admmento, porque' não ·ha tempo·a·perder, ·e· 
póde ser dado para .a·ordem do.dia de amanhã. 

Se V. Ex. assim procedel', não-terei cltividà em reti, 
rar ó meu requerimento; 

RESPOSTA Á FALL,\. DO THRONO. · 

. o Sr. AnoiR'ade !Fignein'a(Signae·s de attenção)::__ 
·Sr. presidente, devo ao meu paiz e á simceridade das 
minhas convicções políticas, devo· á minha provincia, 
que tirou" me :da obscuridade feliz em qne vivia, devo 
ao districto qt!_e· ·represent.o neste angilsto recinto,- mais · 
que nenhun'l. outro do Imperio interessado · no _presente 
debate, as palavras que a cama r a vai ou vil:. 

Sinto ter de dirigi-las a um ministerio onde existem 
caracteres a . todos os q riaes respeíto , onde existem 
amigos políticos) e alguns particulares, a quem tributo 
verdádeira e sincera ·amiz'ade desde tempos antigos. 

. Senhores, não é possível· in verter uma ordem de 
cousas estabélecida ·na sociedade, não é possível inver
tê-la .pelo modo por que se pretende fazê-lo, brusca e 
impa,cienteinente, se.m que os interesses creados e con
sagrados exgão a sua voz. Serei hoje a voz dos in te~ 
resses' geraes, agrícolas· e comnierciaes, diante do mo
viniénto que a propaganda .abolicionista pretende im
primir á emancipação da escravatura no Brazil. 

Senhores, o jlonrado presidente do conselho admira
va-'~e hontem da resistencia que a proposta do governo 
encontrava na · caniara dos Srs. deputados ; e eu não 
~ei se deva antes admirar-me da poiica ou nenhuma 
resistencia que. semelhante proposta encontra ao ser 
atirada como foi neste recinto, com todos os prestigias. 
da sorpreza l (Apoiados.) 

Onde se vio atacar-se de frente, em nome elo poder 
e com as circumstancias com que o governo atirou sua 

proposta, interesses tão imp.ortante~ do paiz, e apen~ 
erguer-se meia duzia de v.ozes ~ . · . . . . 

Em que paiz agitou-se uma ·questão de organisaçiio 
social, de organisação do trabalho, de c)rganisaÇão da 
propriedade, do presente e do ,futuro, sem que a naçã9 

. se· erguess·el<j sem .que n[ilhares de vozes protestassem 
~IIb;ll-O;»e, . d.,j( tã'b vitae~}nteresses, atacados pelo .POd~r 
mstlt'fi.J.do · para defetilil~los e resguarda-los~ (Jtutto 
bem.) . . . · · 

Disse-nos ainda 'o honrado presidente do conselho) 
« Quereis que se consultem os int~re!'sádos, que se. COD;
sultem os proprietarios; mas Q que dirão entre nós o,i! 
interessados e os proprietarios que já não teuhão. dito 
os das Antilhas colonias irancez.as .e · mglezas? » 

Sooh01'es; Çlnobre presidente do conselho respondeu em 
seguida a esta sua·interroga9ão, porque ·nos apreséntou 
coi:no exemplo e . prova da ·aspiração da emancipação 
do elemento servil exactamente o movimento glmero~o 
que estr> povo, singular no mundo (~<poiados}; tem ini~ . 
ciado por si proprio-! Pois é em um paiz generoso como 
este, e em presença de um grande e espontaneo movimento 
emancipador, que•àtttibuis 'aoú'nós!los <lavr-adores e .pro
prietarios o pensamento de contrariar a idéa da eman
cipaÇão? · 

(Trocão_:~e apat'tes.) : 

Senhores, · eú devia ao ·partid!l: .politico ív qu~ liguei..; · 
me · as palavras:·com' que ,vou indevidamente roubar ·o 
tempo á casa. (Muitos não apoi!tdos:) · . 

O partido cotrservadm;tinha -utn: programma definido 
na .adversidade·; em que ·as crenças· costnmão ··ser · mais ' 
sinceras, porque são: deputadas pelo infortunió (cipoiados).; 
um programma claramente formulado sobre ·o: systema . 
de medidas à empregarpararesolvei:"a questão monieii-
tosSJ ·da· emancipação' serviL . · 

Esse '-'p:rogmmmru nós <o encontramos' nos c·.trabàlhos · 
desta angusta •camatit; on,déi o partido era> dignamente 
representa-do per::uma-:deputação •que; pequena '<etn: ·nú" · 
mero, . era,- todavia, · immetrSa' pela · grande ·extensão de 
seus talentos e de sll!a' illustração.- Encontràmo"lei nos
·Annaes do senado, onde;' · .. formando maioria, deixou 
vestígios imperecíveis de sua;s idéas .. Encontramo-lo na. 
imprensa de tod!r!! as provinciás , do lmperio -e nome a..; 
damente . n.o . orgão • principal ·. qu<l' o partido · êreoU. 
nesta capital, quasi ~xclusivamente para essé• fim. 
( Apóiados.) . . 

Qúal era esse programmà; ·Ínutil ' é recorda:r ' bastá; 
recorrer ás discussõ'es; que: vivem e viviráõ na·mei:nori& 
do paiz Rgl'ádecido: Voú ·a um· docrurientb insuspeito~ 
porque· está firmado por:aquelle que· foi no ·seoolo honro
samente ·conhecido por José Maria dru Si! vru Paranhos :. · 
é o parecer da commissão de· resposta á :falla'do throno· 
do senado no anuo de 1867-: · 

' " Senhor,· o ·elemento servil no l inperio é de certo-úm 
objecto que preoccupa a todos os ·nrazileiros qúe mais 
estudão as causas do seu · paiz ; não podià, portanto, 
escapar á consideração do ·senàdo·; que· conhece a na
tureza e mede o ·alcance·. dê uma · reforma nesta parte 
de nossà organisaçiío social. 

(, A qondição de opportunidacle, que V. M. Imperial 
tão sabiamente recommenda, é essenciaJ, é tudo neste 
gravíssimo assurnpto. Nada se deve tentar sem muita 
reflexão, ·marchando os podei'es do ·Estado no maior 
accordo e harmonia . entre si e com à opinião nacion-al, 
porque, como diz a sabedoria do· throno, trata-se dos 
mais altos inte;resses da nação brazileira, de sua pros
peridade, d·o seu· credito, hoje mais que nunca necessa
rio, e talvez· mesmo de sua segurança interna . . 

" Sobretudo cumpre assegurar o .maior respeito á 
propriedade, não causàr profu'rlclo abalo em nossa pri
meira industria, a agricultt:ú'a, e esperar que o paiz volte 
ao seu estado normal, .evitando-se que ás complicações 
momentosas com que ora lutamos venha ajuntar-se ou
tra porventura mais grave, e que_ aliás em tempos me-
nos di.fliceis poderá ser melhor superada. ., 

"A colonisaçiío, objecto sempre digno do maior cui
dado, prendendo-se hoje áquella importante reforma, 
merece maior solicitude dos poderes do Estado. Enten
de, porém, o senado que o meio mais effi.caz e econo
mico de attrahir emigração util e espontanea para o· paiz 
são as garantias sociaes que eó po~m derivar-se de 

• 



'APPENJ)I C tt \ 27 

, ,J~gislação , .pró;vidente, .;:recta. ;distribuWio >de justi~a., e 
, .adm,ini&iil!f!ÇlÍÍiO illustn&dai ;e•fecunda••» 

..• Naila. tll!;ais;;.nemJ menos do .que o Jtransumpto da 
, ,.,emen\là,rofferecida ·lmfi,e ... ao;::voto ·de··· graças , · qué' repellis 
. · ,,com,jta!lta,.acnimoi:Iia! 

. ]!\[a se'ssão .·ll!gislativ{l; 1de <1'868 · .. a;••mesma ·•caut~losa 
.... :r:esp.o,sta~.era;•Jlada:·á •mel!l'Bageml•da. cGrôa. ·E o ~iiobre 
t,jpresideute·;do <Mn~lho· dooàc.tua:Lgabiné:te• ··a·· defuridia 
.. ,calónasa:(n#nte>mcas.sessties,Jl.e,25• e de1.SO de. Junho édmo 
. ,mapifes~a;ção de•iejlmpleta:>désapproual)!lo•·á conduéta do 
: 11 gabinet.e .de i:3 , i[e,Agosto ,. •que··]!>rimeiro •.iuiciára a idéa 

•.em :db,cu,inenteJ•,de tamanh:a impottarreia. 
Alli ·ficouc esb~doc rutra>ycrs•:largos, :porém com mão 

· ,.l;jlgura, o :p~.;ogrammài:'da ·pa,rtido·:a ·respeito da. qu:estão 
•'.do.eleme)iltd','SeDvJl,: •pl:!epàWtr: o •pM2ipor1<nieio .. tla• colo

. ,nisação,.•eMl1littaltir··esta:-·'Por.'.;rrt'Eliq ·de'•iunà llecta. diStri-
buição da justiçà, por uma l~gislação próvi'dente, ;por 

, , ; uma a4mj.nistna~ão ii:lllji<Strada; a fecnnd11i; ·preparar o paiz 
·. :.pela·• substitui!;ão cdo;;trahp.lh<i·esGTauo;pttt'à que a: 1'efor
. . ma,)lão\mesae éom,à.imprevidencia· com que a'apreg8a a 
. 'pr~;>paganda·; ;1_l!repanil;:r; o·;{l'aiz, GprCFvendo · ··conVenhifite
'mente, :j,QSimeios;p:tra:•a'•sUa"S}l'gttrança .interna, para ·que 

.,;a ordem:•®o•.sej·a ~pertlirhl);liá, fpara•r que · niio · perigúe a 
. ;o!!egn~au~. ;individual ;c;p~parar • o paiz ·com • os• éStúdos 
meeessarios,•ipàra i.que <.o~•pr6hlema•<seja• rese>lvido 'dom 

,, !açerto, comPperf«itaJllllr~tis,ão fi<H•eu' resultado,.· e tám-
1. liem. comwer.feitr;ú oonl,recim1hlto ·dG!i sacrifícios' que·elle 
;·deve •acarretíu1>M ctbeSO:Ur.otliallÍonal: ' T1fdô''está1 exa1•àdo 
:ae~se programma assignado;p\\lcJl.bonràdo.pre'Sidentê do 

· .conse]ho,. é··lárgamente ', ex..plan11:dd ··nas •,discussões do 
'lienado.;bmzileiro. · 

Nesta camara,.o .honrado•ministró' da·justiçâ·diZia, e 
,dizia;;eom,âqu:elle•:pel'feito criterio•·(Jüe tanto (iâracterisa 

.. ll!H!llasqlala:~nas ee<Gsiiseusr'act<;>S : · 

. "·o, ·governp· reoópmit!ri:da:a r:>Plíott;uliààde a respeito 
·1 dessa:~gravrssiinS:"o/a'terii,c;t:rirenllo .tão· ímpertinimtemente 
·,foi ave:'tada; qti~stão"que, düiilq ,'1!08 témp.bs ordinarios, 

.. só··em'·sess'ão·secretii devia .sJer· trátdda. " 
,s: Ex, .. accr~scenta:ya, ,e JSem~re com o imesmo .cri

.teiio: 
«· .. !]iodos .ns .partidos, •to'dos· '?s'BraZileiros '·notaveis, 

sem •differerr~a ·dé cren:yas, •· considerando· a questão. em 
concreto, segundo as circumstaucias dd .. paiz, 'nunca âes

leonheeênão .. :aem.~podião •desconhecer .a 'imposstbilidade de 
··uma' solu:çã;o.·improvisada ·em 'tempos· ordinarios. , 

'Iniciados ost;táb'all1os 'üa presentéJegislatnra, o hon
mdõ'mii'tistro d? imperio, que meonve; teve oceasião de 
pronuncinr~se, não sobre niedi'das.~xàgéradas,. não sobre 
oz;pén.samentos que contém hoje a :!'ata+, proposta dopo
der·executivo, pórém sóbre'.I!leiiida innocente, a que. eu, 
o :retrogrado·e emperrado,déi o :meu voto na discussão, 
~óbre um projecto do actualSr .. ministro de estrangei
:ros, para que se procedesse á matricula dos escravos 
no Imperio i ·s. Ex. requereu o àdia:meuto para que 
':fossem ouvidas dnas commissões da casa. Eis-abi ainda 
os 'vesti'gios do programmma do,partido conservador' 
exagerado pelo nobre ministro do imperio. 

'Trava-se 'discussão nésta c tmara sobre uma inter
yellação do nobre deputado pelo 3° districto do Rio de 
J·aneiro , e ainda o p:çogralJ.li)la do partido conservador 
teve por orgão o honrado. ministro da agricultura, que 
com palavras assaz in e qui vacas increpou o nobre de
-putado de ter. aventado a questão do elemento servil. 

Eis-ahi1 senhores, o programma do partido conserva
' dor. Elle era conhe.c!do e praticarlo porto do o ministe
rio, p0rqn.e, cGm excepyiioc do· honrado ministro da ma
rinha, gue ainda assim s6 pedia medidas indirectas, 
todos os mais acompanháriío . sempre. o /.gabinete de 16 
de Julho. Sabido é. como aos estadista~, éhefes do. par
tido, que compunhiío o primeiro ministerio da situação 
conservadora, repp,gnava a emancipação improvisada 
por medidas directas; e a histeria dirá as .r.esisteucias 
.g,ue ti.veriío d~ vencer para e:x,pellir das.fallas do throno 
de 1869 e de 1870 o to,gico sobre o elemento servil, que 
j>j,Jli se aninhám em 18'li7 e •1868. 

Entretanto· .. a propagando. emancipadora conseguia 
)nvnclir os .bancos desta camara: teve nella seus reprc
~entantes. Eu não investigarei as causas deste facto, 
:mas elle é real. , 

Em uma interpellação .em que teve de pronunciar~se 
3 

o gabinete de 16 d~;Júlho e o pattido'con~e'tvador re
presentado. nesta casa • abundát1'ó''h\ts' inésmas .. 'idéas 
·quanto aos· roeios à' empregar p'àrà:'éons~guir-'se'·a 'eman-

: '·oipaçiio do· eleme11W sllrvil.. 
O páiz sabial'ttue a':p'l'opagan'da •em'ari:eipadorá'ltii:Iha 

orig.em em'1!egiões'•iil'acce'ss-iveis' á;.'di:\imilisãu ;'• i,h'a:s'tam
'bem"sabia qu.e o' partiüo · coi:Isetvaübr', _'aissim' Mmo o 

.·partid? .liberal,,' o~'.part!d .. d~. 'rea.é·~.s1 \lo. l)h.aiz. s~ .. i~~~~~?~;·por 
· um' 'espotltaneo• esfôrço ·patlamental') "éungregltlid•n'e"stes 

barrcos 'prura repellir a sua obl'a. •·\J'á:'m'éncitmei os no
;mes e »ar# tradiÇões do' plfultilio' ·êohS<irva)ior; •miffiéiona-

' rei cpor>· pa'rte' •do•pa:rti'dó lib'é\:'àl ·os"6aril.êj;etes finais 
respeitaveis ' ~· abcetttliadoa ·de 1Màtti!rh:o1 ,Campos, José 

liBgnlfailid, 'Barãode"Prítlios ~ €Yttonis. 

;Appàrecênd<? o pi!~s~lií#itq',df~ti.tél-p~ :·,9;;~~m-
ra..rro, pleside)lt!\ .. d.o ·<i.olls~)ho,,:·.vi~<Jo,n.de, .9~àhy, 

'teve. ai:n'da I)ll!,is nma occasià:o ~é' rhán'if ter,tnos 
élar'os e'incis+vos guai érá' a poÍiÚca''do' . inete a 
r~speito da quesi~~ 'do ''elêm~'ti.to sétvil. -\\.}Í~lf!!!-.'t.& o 
aJ:!pl~ud!o,, . a camara, ª.Pprovou: CO!J;lpletariierite' ó' seu 
proce<lirnento. · . .. .. . •. .. . . . . . • • > .· . . . 

. . T.l}_és'erão, os' ,s}ilt~og ' f~qalp.,~#~~·ew •. iif~ l;@q~s~va 
a cq1fian,ça,,üó PN?! i}M; a ;'r\'-~ll.9·~ft·.§~l~]il.Cl.~, ~p,st,nte
ressados, gue a,p:ropagauda tom~Jr li!?~ e cemq ·~~gnal de 

ap).i~~~~~is,.:J?.O~.iJ\idátiva.;p:,~kf~~t1 ··~·.a~ ·~c;ÇM~ ,c?m 
<;>.governo, :OleJXOI! lr!re e )JleBI)lO .~ohx1tou a .1n1C1ativa 
parlaroeútar, e, para conheéer até onde devião, ir.a;s,l'Ue-

. didas !lue qimipria f'doptaJ~.: para ~:oiJtÇit~ :tnict:fi~a, í~nta 
e gràdpal do problema, a c~ínara •nom!\ori J!rn.a~com;jjlis

. 'são ,e~pecial, aqu,ei_U ~:/carr~gou'de estudar e .. prepà'rar. 

.'i;raba:ffros naquelle. 111tq1to., . . . 
.. Essa.· cop1roissão, Sr .. ·.}lrfl-Sidente, .íapJ:lià;entop~nos;<urn 

· cpa,r.e~er;(]>Ue;,sUscitado á discussãorfoi:.de}Ja alir,e.da~O.j:lOr 
· .eonter ;medidas .e;x;!l,gemda~,. ·1rr.or .uma:;.vot.~ção'esplen'" ' 
<!~da .e iueqili:voQa desta camara; ,esplend.ida·,e,,§j.gni- . 
fi cativa, porque sobre ella ·:vetsou, •UmJ.:·ques.ti!o de Con

,fiança ao ministedo por ;amor •.do ··seu progra.=a • 
s~bre o elémentq ser:vil. . · i. 

Ora1 não>poclia por.certo• convir á .propaganda.offi
.cial; cnjri. o~igem es.capa :á di~cussão,,·;yer ·a sua •Q.bra 
supplantada pela.iniciati:va da. camara; enrbora; .• mRito 
mais modesta ; e dahi, senhores, o facto verdacJ,eira
mente . singular de proourar O>miuisterio »ubstituir a 
o4ra ·da iniciativa . parlamentar:·por:outra:dec~ua ·prqpria 
iniciàJ;iva.: (Apoiados.) 

A• este 1l!iteresse. â.e i<ystelJ.la'j riWtva-se ·• o'ntro· in'll~ré-,se 
·de occasião : . o ;áu<>'usto . viajante neéêssitava de nina 
éatta de cre'dito 'Perante os philantriipos ·europeus. 

(Apoiádos;) ·. . d' .. . _ . .t.,t· . . . ., fl , 
Mas, senhores, rzm-me,nno cons JUB 1sso a ~n u"n~ 

cia official ·a irlfiuencia gov'ernamental conv~rtlda ·em 
,propagancl~, que procura anuullar-nos, humilhar-nos 
perante o paiz? . . . . . . . . .· 

Bem sei, e não ·contestarei o diréito com que os :hon
rados 1n,inistt'bs nos averbão de eqperrados,erettogrados 
aos que, oppondo-nos á proposta, não queJ;emos dq,r 
;rara diante passos ·tQ.~ avantajados: apr~ssados. . . 

Surge porém Rma outra questao, n~o · meuc B rm
portànte' para o 'partido a que todos temo~.:"~ honra .de 
pertencer. Poderemos nós, antes que a opmrao pubiu::a 
tenha amadurecido sobre tão grave reforma (e confessais 
qne o phenomeno não aconteceu ainda, porque ~ecl:;
rais na falia do throno qne niio passa de uma as,ptraçao· 
indefinida e incerta), poderemos attentar contra mteres- . 
ses importantes de propri.eta.rios e de lavradores1 contra 
interesses em que se apora: natura\meut: o parttdo con
servador do Brazil e o de todos o.s I>atzes do· nn:ndo? 
(Apoiados.) Em que nos havemos de firm.ar .no dia em 
que revolta.rem-se contra nós .todos esses u~teresses sa-, 
grados, po1•que nipomão á sombra da let,,·mteres.ses 
vitaes para elles, porque são a base de su,a :nfluenma? 
Em que ponto. de apoio nos .havemos de iumar quando 
apparecerem os abalos que nos esperão, se nós levamos 
a b~ra aos nossos :adversarios; como ..rws levou o go-
verno em sua proposta? . . . 

Vêde bem, o espírito de propaganda é msamavel ; se 
lhe coucedeis as mecliclas consignadas na proposta, elle 
irá adiante outras mediclas exigir;í.. JtÍ, advertio-nos lm 
dias no set{ado um de ·seus mais ll.utorisados orgãos, o 
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conaelheiro Nabuco, que a proposta não ~erve, porque 
consagra a escravidão. - . . · 

. Senhores, é indolé do partido comervador, •é sua mis
são na sociedade, conceder as reformas indispensaveis, 
mas concedê~las .. prudentenient~, disputando o terreno a 
seus ad yersarios, nunca de um jacto atràvessar.differentes 
estadias e confundir-se assim com a. propaganda. em seu 
estado. mais.a.diantado.. ·Se tiraili ao p&rtiuo conser'vador 
esta reaistencia ás reformas' precipitadas e improvisadas, 
no que vai a. sua hon. r. a e a . ~ua. gloria; v. ós lhe tirareis a 
razão .de ser, ·aniquilareis todos os 1Jartidos, e não 

. dareis á sociedade outro go.verno . senão .o governo da 
·anar.chia, o governo da communa de Par1z. 

Se é indispensavel que des(le já se iniciem medidas 
sobre a emancipação do elemento,servil, comecemos por 
estuda-las, por decreta-las, mas á proporção que as 
necessidades se, fiz~rem sentir, C?m a prudencia.que 
sempre tem càracterisado o partido conservador, com 
a prudencia que ·hoje mais do que nunca o deve ca
racterisar. 

Mas, se a 'proposta· do governo, cujo pensamento ca
pital não posso destacar da falla do throno, porque am
bas são peças ministeriaes, porque uma representa o 
pensamento político do gabinete sobre a questão .do ele
mento servil , tivesse de vingar, eu não' sei o que teria
mos de fazer no dia seguinte ao em que fosse conver
tida em lei, só nos restaria a emancipação immediata. 

Senhores, o honrado presidente do conselho, procu
r:~,ndo hon~m responder aos illustres amigos que ence
tárão e sustentárão o debate, procurou illudir a ques
tão. Pretendeu S. Ex. que .· a emenda. do honrado de
putado pelo Rio de Janeiro era inutil, se significava o 
nosso proposito firme e deliberado de iniciarmos medi
das no sentido de emancipação ; hostil, se com ella prg
tendianios prejulgar as base• da reJ'orma projectada. 

· S. Ex. ao mesmo 'tempo procurou, com to<J,a a cautela, 
separar as idéas capitaes da proposta, do projecto da 
resposta ao discurso da corôa. 

A separação não é hoje possível desde que a proposta 
já nos é. conhecida, nunca mesmo o seria, desde que o 

, discurso da corôa é uma peça ministerial, a proposta 
do .p'oder executivo o é tambem, e evi'dentemente o: go
verno não po<J,ia ter em unia um pensamento e em outra 
outro. ,· ' . 

A resposta ao discurso da' corôa, a commissão ·O de
clarou, foi · dada de accordo com o governo; · e nem.ou
tra cansa era de esperar desde que a commissão .foi 
escolhida de accordo .com o governo.. Em aparte e,u 
tive necessidade de procurar . esolar.ecer o debate; e 
perguutei uo hourado pr<•sidente do conselho se' o pen
Slmento do gabinete a r espeito da emancipação 'tradu
zia-se ou não nas medidas capitaes da proposta; se o 
gabinete estava disposto a transigir on a renunciar 
essas idéas · segtJndo as exigencias da discussão, e o 
honrado presidente do conselho vio-se · embaraçado·. 
Nem podia, senhores, fazer semelhante concessão, por
que eq.ui'valeria á retirada da. sua proposta: · 

O governo, que depois de atirar uma .questão destas 
tão incandescente, agitando os espíritos .e prejudicando 
grandemente os interesses econoqlicos do paiz ij.esde o 
dia em que foi apresentada, questão que affecta tão de 
perto a segurança publica e individual, viesse recuar 
de sua proposta, retira-la por, tra,nsa.cção ou renuncia 
de suas idéas capitaes, teria perdido toda a força mo
ral, e não poderia mais dirigir os acontecimentos, nem 
tratar da mesma reforma. 

U in a reforma destas em todo estado social é sempre 
um acontecimento grave, que precisa ser dirigido por 
um poder forte, como me apraz reconhecer que é o que 
constituem os honrados· ministros ; mas desde o mo
mento em que transigissem sobre ·os pontos capi
t.aeõ, certamente perderiiio a força moral, não poderião 
dominar os acouteêimentos nern diri~tir a reforma. 
E' pois fóra de duvida que o nobre presiuente do con
selho não cede, não põde ceder das bases capitaes da 
proposta. . 

Ora, siío precisamente essas bases que repugnão á 
índole e á tradição do partido conservador com seu 
pro~ramma clarame~te definido, , são justamente es
tas oases que nós Julgamos emmentemente prejudi
·ciaes ao paiz, attentatorias de seus mais vitaes inte
resses, e sobretudo precipitadas. (Apoi11dos) Preci-

pitadas, ' porque a ellas 'não 'prec,edêrão aqn~llé~ '1!8-
tudos . que o honrado• presidente do . ·conselho ,recom
mendavâ, ·. e com elle todos oa.·estadista.s do Partido 
conservador, esta augusta camara. e o senado, quando 
votárão o anuo passado uma fei de estatística para. 
fazerem o arrolamentb geral dg lmperio, lei que até 
hoje não tein tido execução por parte dós · ga,bÍnetes 
emencipadores que se têm. suocedido no poder. São 

.exactamente essas idéas capit!tes que consideramos im
prudentes, porque reçonhecendo o. governo; como declara 
·o relato rio do honrado ministro da justiça, <J.Úil o pa.iz 
não tem policia regular, não tem força policial, pois 
que a unica :força organisada, a guarua: nacional, aclia.
·se desmontada e precisa de reforma complet'a, proc!ll"& 
entretanto resolver. de chofre Ullla questão que vai. aba
lar tão profnndamen_te a segurança pública e individual. 
( Apoia(ios.) . · · 

São ~us~ament~ as idéa.s. capita~s da proposta que nos 
parecem Imprevidentes ; porque antes de tratar das 
condiç.iies materiaes qne nos devem attrahir colonos 

.uteis em substituição do trabalho escravo; antes de .dar · 
todo o 'desenvolvimento que cumpre· se dê ás construc
ções de .vias. ferreas no lmperio e .aos telegraphos;··,.que 
pelo contrano se procura centralisar com mão de ferre ; 
ant.es de melhorar anoSBalegielação civil, e a inagistraG 
tura, condição. essencial para ·que tenhamos boa colo-

. nisação, levão de roldiio · a questão da organisayiio do 
trabalho entre nós, fundamento e esteio de toda a ·ri-

. quez~ publica e particular I . 
Ora, póde o partido conservador aceitar medidas que 

tão d·e frente contrarião ·a previdencia e consumniad& 
prudencia cqm que costuma proceder? 

'Ü hom-ado presidente do · conselho in>ocon-nos· o 
exem pio da suppressiio do trafico, querendo fazer-nos 
crer que a propaganda da emancipação é antiga, e que 
ella sempre :formou . o pendão do 'par·tido conserva.dor. 
. Mas, Sr. presidente1 .é exaotamente na suppressão do 

trafico onde a previueu0ia e a prudencia do . partid() 
conservador ma1s s~manifestárão. (Apoiç,dos.) A àup
pressão do trafico na.o põde soffrer comparação com a 
q111estão . actual .(apeiados) ;por ella não estava· em questão 
senão um meio de importar braços ao paiz, de augmentar 

·os braços que já nelle existiiio ; era uma questão · de 
lucro captando. 

A 9.u~stão _da. emancipaç1Lo dos escravos que existem. 
no pa~z e m;ru. di~ersa, trata-.se da coo~ervaçiio das ~or

·. ças v1vas que existem no pa1z e. constituem exoluslva
mente a sua riqueza, é quelitão de .damno vitando. 
. Disse ainda o honrado pr.esiden te do conselho : cc mM 
a suppressão do trafico não importou diminuição. na 
riqueza do paiz. » Oh! senhores, é preciso . desconhecer 
um facto, e~o1_1omico multo sa_bido. A suppr.essão do 
trafico com01d10 com a emanCipação dos. escravos nas 
colonias inglezas e francezas . ~-

Ora, sabem doutos e indoutos como essa refo~má ' 
foi funesta .aos interes•es economicos d'aquellas co)o
nias· (apoiados), e então aconteceu q~e os generos colo
niaes similares tive.ssem DO Brasil um la~go desenvol
vimento; e a essa circurnstancia foi geralmente attri~ 
buidri. a, maior expansão do trafico nos do"s ultimes 
annos. 'E um facto economico, recente, ·de · outro dia; 
e se o occultão aquelles que .fallão no sentido do no
bre presidente do conselho, é porque lhes peza reco
nhecerem as mism·ias que nas colonias francezas e in
gle·zas seguirão-se á emancipação. 

O Sa. ALENCAR ÁRARJPE: -Não forão só os valores 
que subirão, mas farão tambem os objectos que aug
mentárão em numero. 

O Sa. ANDRADE FrGUEIRA:- Mas o que h a ahi que, 
estranhar, quando não ·é mais do que um resultado da 
lei economica, a saber, que a actividade. productiva aug
menta pela maio·r remuneração dos productos ? Os mes
mos braços que existião no paiz produzirão mais desde · 
que os próductos tiverão melhor preço nos mercados. 

.Ainua hoje o honrado relator da commissão nos dizia. 
que á proporção que os braços escravos diminuem, :t. 
producção au<rme.nta. E' um facto devido á mesma 
causa, ao mellioramento do serviço agrícola, des pro
cessos e machinismos mais aperfeiçoados, assim como á 
melhor utilisa9ão das forças produol;ivas. · 

Se, com e !feito, os braços escravos escnsseão sem. 
t • 



·• que com isso ~offra a proqucçã.o, vê-se ahi prova.da a 
excellenci!i. da idéa da einancipaçãg por meios lentos e 

· graduaes, e sem quebra das relações entre o senhor . e 
·o escravo. Q escravo habituado ao trabalho, e que 

· ·por iss.o mereeéu a libertação, torna-se um homem util 
á. sociedade; ao pa.5so que, ao contrario, a emancipação 
que ides 9-ecretai· das gerações em massa não terá: por 
·escola o trabalho·: . · · 
. OSa JuNQUEIRA.: - Esta é gradual, annua, não se · 

tr>J.ta de ·abolir a actual propriedad~. . 
: 0 Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-Senhores, uma medida 

destaS', diz\3. im·, sob pena dà .maior imp~e~idencia, deve 
ser acompanhada de .precauções .. Pedirei a um nmne 
.illustre, ha ·pouco citado pelo ·nobre deputado relator 
'd:;t . commis~ão, e sobretudo, insuspeito aos propanga
distas, o Duque de Broglie, a demonstraçào que elle 
fez rlas rneriidas de cautela, .que a todo· o governo êu •l.
pre 'toll)àr, quando tem de resolver semelhantes quee.
tões: 

cc A autoridade do senhor, diz o illustre públicista, 
substitu~ na sua fazenda a autoridade publica, quanto , 
á administração da justiça, quanto á policia, quanto 

. aos so.ccorros publicas, porque o senhor mantem a po
licia do seu estabelecimento, pune os .erros e faltas de 
seus.' escr~vos, ~oc'corre-os nas sua~ enfe~idades. O 

. Estado que -quiZer empregar med1das directas para 
em~DJ..ipa-los em ~assa deve · augmentar a., SU!I força 
poltmt..~, a sua mag1stratu·ra, os seus estabeleCimentos de 
soccorros publicas (apoiados); e antes que ·o faça seria 
loucura.· encetar ' semelhante em:preza, ·que em vez de · 
ser uma obra de humanidade sena um attentado contra 
a humanidade.» (Apoiados :) · · 
. Ora, senhores, ~se destaH observações geraes lanço os 

olhos p~ra o paiz, q que ·vejo 'I Não ha força publica,, 
não ha magistratur.a, nem os soccorros publicas para a 
população livre, e muito menos 4averá polícia, magis
. tratU:ra e soccorros publicas para as novas gerações li
bertas, que vamos entegar ás contingencias .do futuro ! 

Demais, senhores, fazei os calculas que quizerdes, 
exagerai ·os effútos de vossas medidas, e amesq ninhai 
os sacrificios que dilvem custar ; nunca pode<ei~ negar 
que essns. medidas trarão ao Es.tado sàcrificios que se
rão mais ou inenos pesados, segundo os .recursos reJa-
ti vos da fortuna publica. · · . 
· Ora, quando a receita publica do Impei,ÍO não ad

quirio ainda a Úécessaria estabilidade, tn,._nto .qll:e fl;tctua 
de anuo a anuo, ora augmentando, ora . d1mmumdo; · 
quando ·lliío temos ainda estabelecido eystema de viação 
geral no Imperio, que deve provocar a colonisação; · 
quarido ainda não temos assegurado as fontes da receita 
publica, é nestas circuinstancias, é no múo de tão 
crueis incertezas que aventais e ides . resolver uma 
questão destas, atacando a.s lootes vivas da nação, as 
unicas :fontes da receita publica? · 

O anno passado, sempre que v.inhão á tela da discus
são idéas de emancipação, não falta vão lisongeiros que 
se glorificavão com as sobras· annunciadas da rec;üt"' 
p~blica; hoj ,,, porém, que a triste realidade. nos veio 
demons•rar que esses saldos lorão abssrvidos por des
pezas ordinarias do Est.ailo, que '' receita, em v.ez de 
a ttiogir ao algarismo que se tinha previsto, ao contra
rio teve diminuição; hoje que fica assim estabelecido, 
que niio podemos contar com essa progres•ão constante 
([a receita publica; hoje ~obretudo que a divida doEs
tadQ.tem attingido a proporçõe? asst1&t:1.doras (aZ'oiados), 
é quando o governo, sem datlos estatísticos, positivos e 
couhecidos, sein .medir o alcance da med,'da, pretende 
onerar os cofr'es publicas c0m encargos inteiramente 
desconhecidos. , /. 

Cornprehenda o gabinete que sem estudos prepara to
rios não póde dar um passo seguro nesta materia, qual
quer que seja o· ·systema da reforma, quaesqner que 
sejão as medidas empregadas, e ainda aquellas procla
madas pdo mimsterio em sua proposta exjgem impe
riosamente uma e' tatistica a mai's approximada da exac
tidão que ser possa, d·a; população servil com indivi
dtiaçiio de sexos e idades, para que se conheção não só 
os sacrifícios que o Estado terá de fazer, mas ainda os 
resultados · da refoi·ma, os prazos em . que elles devem 
verificar-se. ·J ' 

( 
Acredito, Sr. preejdente, que o honrado ministro da 
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. justiÇ:c não' deixo~ .. de ceder. até certo ponto a'o· pes~ 
destas considerações, quando procurou substituir a sna 
intervenllão pessoal na apresentação desta propoat;~. pelo 
seu honradg collega ministro da agricultura. Foi um 
facto que passou desapercebido, pu .!.penas apercê
bido, em úma ligeira discussão no senado, .mas que tem 
para mim. um alcance immenso, porque, apreciaiôr 
cem o sou .da grande coherencia da vida .de S: 'Ex> e 
de seus actos publicos, coniprehendi logo que as .suas 
opiniões, tão cluram·eztte timnifestadas, e que t.'io propi
Ciamente .se p.restavão a uma reforll]ll. ' lentá e phtdente, . 
repugnava naturalmente assumir o papel· de vir apre
sen.tar .uma. reform'a tão adiantada como a que .se con- : . 
tém na proposta do governo . .' · · · 

O ilssumpto pertencia sem duvida alguma á pasta da 
justiça... · 

O Sn. TAQUEs:- Apoiado. 

() Sn. ANDRADE FlGlJij:IRA ·:- ... 'porque antes"detúdo 
e sob.retudo . affecta a propriedade, regula asrela•çõe" d<l 
família, altera a legislaçíio civil. (Apoiados.) · . 

· A . intervenÇão das sociedades .humanitanas, de que . 
trata a proposta, apparece apenas accidentalmehte, e 
sómente para empregarem os seus recursos . na libe.rta-
ção parcial. . · 

O nobre ministro da. justiça não póde deixar -de co
nhecer o peso daqu·ellas considerações que S. Ex.- com 
tanta força . e vehemencia, e ein nome do partido de que 
é um do• mais con.iderados ornamentos (apotados);nos 
exhibio nesta ~.ama,·a, mas teve de recu:J.r diante desse 
estado de suspei.ção , em que uma contradicç~o o .col-: : 
loca.ria perante a opinião ·publica, . . ' .. · 
.. ' Demonstrado assim, senhotes, que um programma ··· 
de emancipação como foi formulado pelo governo não 
é da índole do . partido conservador, nem ·póde ~tar nas · 
suas vistas; pelo contrario, lhe repugna; não é !!lheio 
ao debate que investigue quaes poderão ser os resulta
dos de uma divergencia ou scisão do mesmo partide 
oom relação a · semelhante quest5o . ·· 

0 debate até hoje não tem sido encarninh~o:lo para . 
esse terreno, mas julgo a discn>são . geral do v'ot0. de· 
graças tão intimamente ligada com o assumpto res
tricto _sobre que tern versado o debate, que não ·ine 
dispensarei de cous~dera-io. . · . · 

Senhores, é facto averiguado que nem todos os mem
bros destll. camar a podem aceitar· a proposta do governo. 

O Sn. DuQuE-ESTRA.DA TErxErnA : ,-Apoiado. 
O Sa. ANDRADE FIGUEIRA :-E' ~adto averiguado que 

revelacse desde hoje, revelar-se-ha muito cedo, uma 
divergencia profunda. Até onde elln ha de chegar, só o . · 
fnturo no-lo poderá dizer. Mas ~omo· quer c1ue seja, ?· 
ministerio ver-se-lut · abimdonado por amigos políticos 
que até agora o têm acompanhado"se porventura in,-
sistir nas idéas capitaes da ma proposta. .. · 

Essas idéas 'r'epugnão profundamente a ccipscien cia · 
desses amigos, sublevão nelles os lllaiores escrupulos,· 
já não .direi em adapta-las, mas sequei' em tromigir 
sobre ellas. (Apoiados.) . - · 

Se até hoje, e ainda np decurso da sessão de hoje, 
em qtie tenho a honra de . dirigir-me á camara, ·ne- · 
nhuma questão política se tem levailtado, porque recó
nhecemos todo~ que o ministerio sabia de seio do par
tido conse::vador, está chro que este estado de causas 
ces~ar:í.desde o momento em que os honrados ministros não 
renünciarem :í.s; idéas capitaes da proposta. A divergencia 
será forçosa, revelar-se~ha hoje, amanhã, revelar-se-h.a 
no dia em que a ·proposta se discutir. 

Ora, nós ligamos tanta importancia a esta questiío, a 
mais gra~'e que tem preoccupado o espírito pub'lico do 
Impe rio, que amigos coono somos do mini•terio, não 
podere.mos acompa0ha-lo nem m"smo· politicamente no . 
dia em que se propuzer sacrificar ínteres~es de tanta 
monta. 

Dada essa eventnalida·de, perguütarei: com quem 
fad . . o ministerio a projectada reforma 'I Com!lOSCO 
'niio podeis contar. Podeis conta1· com os liberaes .9 Mas 
estes estão divididos em differentes matizes : ha grupo 
radical, ' grupo republicano, grupo propriamente lib~ral, 
grupo pi'ogressista, etc. ; demais, com elles ni\o podeis 

· contar, porque entre elles ha maior di vergencia do que 
entre nós mesmo a respeito do elemento servil. Eu ji 
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.~qui citei-no.mes .dos .. diil~rentes matizes .da op.posiçiio .que 

.ainda hoje. professão . .asmesmas opilliões. e . p.ensão .cow
nosco que. a ... em~J,nci:pa9ão .. se .deve ~azer.Jenta , e.gra
duaJmente JiOr,J.Ueio.s Jniiirectos, <Ln~o .. p9r .golpes .. de 
.estado. . .. 

.. Além. de q11e, v,êde .. bem •. q~e . a glod!l de. te1~ inicl.ado 
. a idéa. não p.or;leis di~p.!lta.,Ja ao .partido liber.al,_q11;e pa 
.historia ;.>pp!J.r.ecer.i. · se!jD.p.J.ie .. c.QJllo , .t~ndo corrido os , pe
rigoe .. da.~'}'P'?llulll-l:~d.!lde ,r.esulta.tJ.t.e· .~~. havê,Ja j;)ici~~o 
e .proclll'ma;d,o. ,;r>e. sor.t,e··que.ao ... pa+tu!o .. conser .. v.a.<ior.s.ó 
r.es.tar,á · .. o., o,d~oao e , :a. J!espa~S3-l;lilidade .. dil, .e)(eÇJ1ÇãOJJ.o. 

.idéa. · 
Demais., ,0 "pahido liber.~l~J.iPda .• J;llesmo. ,quando ~ido · 

não terá provavetmente grand.e --empenho ... ~m .·reuJi;~;ar • 
.semeLbAAte, refqrm;,,_,.pelo<mO']o.por.,.que,.nos ., foi ,pro
posta, Por maia que se procurem exagerar as facilida
des, é inuegavel que a reforma traz embarl!ços pr11<ticos 
da maior poncieração : ha ·de àifectar inilito desagrada

·;v:elrnente\.os inõeresses ... rniis .. é.ar.qs,,da -.eoci~dade,. a ·. se~ 
gurança i;nter~1a p"'bliea .e ... à11divi!l.ual, . .a riqu:~za·publiea 
c particular. 

. Ora,. mn·p&rtido que,. peranté ,ã; ·hÍstoúa, ··ha ~de . ter 
·a g.loria ·-da •·ref®rma, ·.que · 'IÍe'Oessid&de·rteúa · de ·!vir 
"lutar ·com-:-estes' embaraços·, •-se,. ; porventu:ra,; pudesseis 
Com elleform:u .urna liga para.repartirdes .aseim .a ·:res
pensabiüdadi\•-e <>diosida:da· 'de .. semelhante: obra- 'f . 

Accresce que;-tão"av-u!tad\3 é o·n'umero ·daqueil~~~e;que 
··nesta -casa Jíão· podem.-aeeita.r.-as,.idéag,ca.pitaee-'do•'Pr.o~ 
·jecto queí:Jiliada .. a ·eventua:lid.ade . a.·. que· h81"pouco· me• r,e
ferií de•·uma .. scísão··en-tre o •ministe:rio ' e.•este gr-u-po, ·o 

"IDinisterio· ' não podei<ia · tal-vez ·obter a·•approvaçãocd.e 
sua proposta . (Apoiado$ .) . · 

· De·.que;reaarso< lançári ··n:ião · o·-gabinete· •·ness<l'·easo 'f 
'' Dissolverá. a •'<eamara '1 : ::Ii;so queFeriamos.-•.nós1 porg•U:e 
.iriamos 'receber da·· n·a~ão, •' da-q:uelles .. •a .-. quem .. •vós .. •não 
quei:eis .. co-nsultar;- a sa;U<Cção OI· a· ·approvação· ··do ·nosso 
pr0cedimento e voltatirumos· ·.para . este" .·r.ecin~o com a 

·- força. de· nina . appro'I'AÇii,o expl(cita . . sobre a questão, . o 
que por agora nos .fa-lta .. (•Afoiados.) 

Mas póde o ,governo na· confunetura actual -decretar 
' a 'dissol'IJÇÍÍO desta au<>neta cam~tra'l PMe uma regeocia 
temporaria. ·assim: l)lnâar uma situaçã<;> política _que· tem 
aproveitado dia por dia a sua estada no podar e nelle 
deixado vestigios durado.uros'l De!1lais, .. será prudente 
accrescentar ao·s inconvenientes e perigos da questão em 
si os 'incouvénientes· e a conflagração de uma· eleiÇão 
geral no lmper10? · · . 1 · . , · 

.Não seria ,lançar o p.úz. no . ;~r.ortice. de, acontecimen
tos desconhecidos. e de .cootingencias as .mais perigo
sas? (Apoiados.) Não. é tudo: dissólver, a camara, para 
que 'I . Como . compal'.ecerieis , vós conservadores dissi

. dentes qu.e . nos viestes provocar a. scisão , como 

.comparecerleis vós, pevaut~ 1 .as .urnas? Cont.ra o3 vos
~os amigos politicos de . quem vos .acabais de separar 
~ig.ados -.aos lib.etaes, que vos .rcpellem e vos .repelli-

. rião então QOm. mais força , e ,ni.elhor direito 'I Que,p.o
. sição. singular ·não seria ·essa 'I .. Cumpre confessar, em 

'honra dos partidos, eni honra .do càracter nacienal, 
. que felizmente é .ella .irnpossiveL (Apoiados). ' 

Adi-areis n,_camara ?. Seria,adiar a questão; e isso não 
voe póde .occorrer desde que enxergais m;gencia . na 
decisiío .,da questão . e perigos no estado actual .de, in

, certezas, ·que a mesma. propl\ganda .. costuma crear .. para 
· arg-arnento de .seu uso. •P .adi~mento seria em si um 
.acontecimento -grave, porque_. .s.e a propaganda é tlio for
. te como .afirmais, n.ão s.e pod.erá conter diante de um 
adiamento. 

Entretanto se· o .. mini~terio se .1·etirasse (sirva de 
resposta ao honrado déput!tdopela:p17.ovincia doPiauhy), 
sen~ a solução mais logica, maia . honrosa e mais. con
vemente p~ra os interesses do . paiz, dll:da a ev:entual~
d!!de a que me vou 1·efenndo . .Com effelto, na rmpossl
bilidade da dissoluÇão da camara, nos perigos de um 
adiamento, na . im.poss~bilidade de uma fusão entre os 
l!bemes e parte .. dos conservadores p!Lra realizar-se a 
refornta,_ nã.o , veria outra. solução senõ.:J a de-retirar-Ee 
o ministeno para que .. outro ml).ia prudente, nnis cau
teloso, mais imbuido nos geuuiuos principies do parti
do conservador, ··viesse iciciar as medidas que devem 
preceder a reforma .e prepai·ar os meios necessarios 

.para leva-la a effeito. 

. Ü, SJt ... Il,llt;To, v.~.' CA'!!n'.os . ~ = . .,Q}lem .,v.ier,}l:a .. ,.de fa~er 
,.a, rdgfma. · · · . · . . .· 

' 0' Sn . .. AND_aowE. ~lJ11GUEru ,,...... O:r i.ijus;t~e dep:ut.a.do.: pQr 
:·Ji'ernambuc.o,..>que >faz·ii>arte .. da C@mmissão; en.cQ.n·egada 
• .de eetlidar a • prçposta .do· !joverno1 aeaba,·de,áp:eeseuti;Lr 
' 'Utn•.;argm:nento· que á ,. opr.lmeira·.,vista . :.sedn:z, . ni'as .:não 
"tem.~orça ·alguma, .eJ·até ,jmdeda·,,deeh{)l:rrat.· o ·.,. partido 
que por elle pautasse o seu precédimento. · . ~Não 

' .ap.Q.Uuto8 ') . ,. . 
Pois um partido. :no .. pqQ.-er.,ha .P.e .. ,renegar"sJil!-ld,<l.éas 

e realizar .. as i<:j.éas d,e. sens adyersarips áõ pil.r'a . ... pépe
t!lar 11 ,~e.t'!,. \iôril_i~o e ~pe<l.ir :q~e ~ste~ . ·às,venhao·.'rea~ 

)!_:ad .Càda p~t~i:J.'<! te,m a sua ~utonom\a,_~uas• lt$P~):'a
•, Çoes,, ~e~s ., pr,iD.ClplOs, sé.ps :n:ie19s de.;.aç-çao-e sua .x~s
.. PonsabJhda<l.e, e,por·l\Ues 'deve pa.ntar · a:~ua coliducta. 
. Ji!Nce'da -cada pa.i'tido'.conforme ,saa cousci~ncia collec
tiva, piqcure' c.edet •'ás !I,.,Bpi~ll,ções bem. deJinidas e .der
tas da .opii.ljão .Pt:,Wiç11; m~ ·não. ~~eirl!: reàlizàr jd,éas 
de seus acl:versarws, só pelo receio de•.que subao ao 
I!Oiier . . (rJpqiados.) . ·· 

. ?obre~u<l.q . q partido . ~onserva~or , !J.ni,quqaria ~: sua 
· ex!st~n?Ia se pautas.se. seu proc~d.hnento;por', semelfante 
. pnnc1p1o. 

: <? , partidq liberal; ,que expl.9ra o. ~uturq., ppde .atir1,1r-se 
. a tjl.es .aven.\uras; mas opartido GO.Ileervador, ,que ~ar

chll- com paeeo seguro e certo, ern· ~~n:eno conhem'do. e 
. firme, :ilãô póde nunca dar· pass·os ~ui prudentes . e· ·prati
car O .ma), .só· .para ,e'l'itar .que os:.àdversaiios os dêm ·e 

.. pratig,uem. · ·' · " - ' · '. · 
.Se~Ja um . partido. profun<l.».j:ilente·. cgoista, pel;"<etti:do, 

,: !~,qUe li e que,-'desprezando suàs propi:ias.: idéas; suas · tra
. dições! .lidoptasse as. idéas .e airtrt!diÇões' <l.ós · seus :ad.
. versar) os, só para eVltar .que esteti<lhe ·suc.cedeseem. 

·vem aqui a proposi~o;: sr. _ pres~deEte, r~,!lpoJider aa 
.'ap~rte do , ~obre relator da comtl}lSSao, ·, perguntando
me ~e ~, pi!-',~tido c~~~ervador é !Jn~ partido d~ ch\ns,. o 
part1do ·'da lmmobili:da.de. N~o, · S~l).llores, não é ·de.•cer
to: ~O , p!l.rtido conserva!clor tem por ni.Assito realizar n'a 
soc1eda<àe os. pro~ressos, o~ rn_elhoramentos e as. refor
mas. que o propno conhemmento .. doa· factos soc<.tes·ou 
que o partido' liberal tem suggerido, A sociedade dúeres 
intellig~ntes e . P~ogiessívos .conservando progride, e 
;progredindo conserva. A ·conservação é urna condiÇão 
'do. progresso tanto quanto este o é .daquella. O passá do 
.prende-a ao presente. tanto quanto o futuro. 

· E~ . :Por. esta ra~o .que ahistoria parlamentar de ·todos 
os ·pa1zes onde extstem as · fórrnas representativas · ·re
gistra este ~acto: ·que o partido conservador .frequente
mente realiza .as . reformas . apresentadas pelo partido 
liberal. ·· · 

··N_ão ha que;estr~nhar-ilestefacto, não··ha nelle. ano~ 
· maha; o part1do hb<?ral explora o ·futuro, apresenta 
sempre a . idéa adiantada ; o ptirtido conservador- vai 
at!endend? ás reformas á , proporção que a opinião pu

·bhca devld!lillente preparada ll<B tem amadurecido. 
Como pois .se .diz1a .ha dias no aenado que o partido 

conservador, adaptando "Uma ou outra idéa outr'ora 
p'rêgada pelo· partido liberal, está renegando: suas _cren
ças, cob~:e-se com a .bandeira liberal? Todas as refor-. 
mas, que em parte tPmos · ádoptado, sobre a se:pàmção 
·da policia e ·da ju~tiça, sobre "recrutamento, eobre 
guarda. ,nacional , . etc.' . farão apregoadas pe1o ·partido 'li
beral, ·que .. todavia nunca: logrou realiza-làs;- rnas hoje 
podem os ·conservadores ·-ac!lita"l ai; , porque temos 
deixado passar a ··expei-iencia dos tempos, . avantajar-se 
·a sociedade '.iam riqueza, luzes e nielhóres . costumes, 
temó-las deixadq amadurecer · no espírito publico e as 
iremos realizando paulatinamente. Nem mais· taes idéas 
são já do· partido liberal, que ·jlela natureza. das causas 
tende .. e tenderá sempre ·a . marchar para diante. 
(Muito . bem.) · 

· Todavia, .ainda. nessa.~J,ssimilação .de.idéa~ que as ,yi
. cissitt>des políticas por :"'[ezes . pro.duzem, cada pa:tido 
g.u.arda seu p.apeJ., .corn.os seus recnrsoe, ... suas .trndJções 
e meios de .acyão. ( Muíto bem.. ) 

Mas em relação á, questão do elemento. servil, o que 
se observa, o .que fez' o ministerio? Foi logo ás medidas 
extremas; e isso fará dizer i prop!\gauda: « Não fica
mos satisfeitos, queremos a abolição· total, immediata e 
prompta. " (Apoiados.) ., 

A sabedoria aconselhava que se aceitasse o pensa-

' ' 
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~ento . da erqaricipaçã?, . q1,1e foi ll.p,t;egoado p~lo par~ido 
hberal, mas para :teahza-lo ao modo 'do p,art1do conser
vi!,dor, com medidas indil:ectas ou mesmo cOm medidas · 
dir~ct~s, empreg~dá~ )ln:Jtts· ,após · i;i)ltra,~, as .mais inno
centes'õautés ~as. m>\Ís ;!loei.vasc. ( )jpofaàos.) ' 

. Senhor~s, aprecia~é).'errCppucas p,~lávras, .visto que me · 
acho .• ~atigado ,e adóe!itádo; .,a o]iport~nidade d~ apre
sentação daw:cip.osta:' <iil gov.erno, .aiisim' con:10 .da• pre~. 
sente diScnssãÕ. · · · . 

Os g9vetnes entre· .J;~ós l)ltã0, cbm a maior difficuldà.ife 
em .. óbtkd 0: !iprJ?o"leglslatLvo no . C)ll'tó . périocl:e db!i 

-11e]la ~aba}h?-s ' as. leis amiüas, . as·· meios·:de viver, ,a ·. 
:fixaylio~ de ' forç!ls>de 'rerra e de m·ar:e os orçatnentlls; ;: 
ora, .o goyerno.':actual ;nãõ p,óde prescindir 'des~es nleios; . 
porque antes de tudo· e sobretudo cumpte .vlVer, para· 
ao ,dep,ois emancipar. ·. . 

·Entretanto., o goverJi!o, atita!l·do 'á · tela da discussão 
a ,qnestiio do ·elemento. servil; ·por sua, natureza incan-' 
dés~nte, ligando-lhe a ·maxima ' importancia,:;preocctr
·pado · com ella prefere · outros trabalhos impo:ttant.es ·. 
(apoiados), e faz-nos perder um mez ·de sessão· (apoia
dos}, ,sem curar dos meios ordinit.ries de vida. Se antas 
de o.b~ê~los nm occul?ar-'~os. com esta questão que ha 
de. div1dir-nos fatal e lrresJSt!velmente ;, o governo aug
xuenta as difficuldades na.turae.s .com que lütão todos os 
go:vern6s; . noo que lhe ppnbamos embaraço, ter.em<is . 
bastante patriotismo para ctimprirmos nosso de:ver 
( f!tuitos· apoiaÇlos) ; . mas o tempo vôa, e poderâ§não che
·gar.::nps. 

Por que rázão niio tratou antes dos meios ·de vida e 
das· reformas ha tanto tempo. apregoadas; das reformas 
q1;1e siio preparativos necessarios, impt·escindlveià da · 
eman<;ipaçãó? Por que razão não dei:x;ou para os ulti
mas 1nezes ·da sessão a questão, ainda não · estudada, do 
elemento servil ? · 

Niio é ~ó .isto, Sr. presidénta, por 'maior-teserva ·que 
pretende~ imp,ôr-me, como .é do meu dever, é'impossivel 
desconhecer que a o~igem do pensamento'emancipador 
plürava em alt.as regiões, foi assignalada por factos 
publicas, notorios, e por isso a ella me refiro . 

O Sn. JUNQUEIRA·: - ·Regiões · que devem estar··fó:ta 
d!l discussão. · . 

'o Sn . . ANnitADE FlGUEIRA' : - Já declarei .que me ÍJ;ll- . 
poria reservas ., e . ·se. adduzo. o facto· que foi ha dias . 
assignalado no senado por fonte authentica, o Sr. con
se~e_iro Za()arin.s, é sómen t:_ para patentea.r a respon
sabüida9,e 4aqueUes que . nao lhe souberão resist;;r, 
(Apoiados.) · . 

Ora, ac~ando~se:_: ailsenta.• o monarch:> b~azileiro, que 
por sua illustraçao,. sua larga experJenma;· tanto co- · 
nhece ·os ·homens-e as causa& deste lmperio ; entl,êgue ·O 

poder a uma regencia, que' é fraca porque étemporaria 
para · qu~· perturbar· tão Tudemente os poucos dias d~ 
governo da nossa graciosa princeza com uma questão,. 
que c vai, pelo menos, dividir .o partido que governa? 

Não parecerá · por um• lado que o general da idéa 
(cem o disse o· honrado Sr; conselheiro. Zacarias, chefe· · 
d? primeiro gabinete qrr~ · reeeJ:eu a inspi~·açlio e 3: ~ni
Clau:.em documento oftim:ü), nao parecera aos·espintos 
ma:1evolos· :ou ·. desaontentes (e · o paiz vai conta-los em 
grande numero dent ro de ·pouco tempo) que o miciador . 
da.idéa •quiz deixar o paiz em •combustã·o pa:ra ·que"a 
questão se resolva .. em• su:u :msencia? (Não apo·iados.) 

·Longe.,. de.: mim semelhante pensamento; acredito, 
ao ·contmrio, que no momento ·do menorperio-a o pri
meiro· cidadão que •ha de acudir aos reclamos•da patria 
será · aquefle·. a .' quem· respeitosamente 1·me refiro. 
(Muitos. ·apoiado•.) 

Alludia. ·aosc•malevolos,· aos maldizentes/• aos desconc. 
tentes,·.que·>podem ser inclinados· a aôredita-lo. 

Ainda espíritas •cultos,.. elevados e de boa · fé podem · 
receiar .perigoa na ·discussão :e solução: de tão terrível 
problema :durante a ausencia do monarcha; a prova a 
tendes nos discursos proferidos no senado pelo· conse
lheiro Nabuco, o mais autorisado chefe· da propaganda, 

. e pelo illmtrado deputJdo· pelo Cea1·á · nesta camara. 
Senhores,. é preciso não dissimular : o preconceito, 

o presu]Jpos~o, real. ou não, ql!_e gr~ssa no :(>ai~, de que 
a el?a~mpaçao. part10 de reg10e·s .ma?ce~s1 ve;s , póde 
preJudlCar mmto gyavemente as mst!tmções . monar-

chicas neste paiz. O yerdadeiro amigo da ,monarcbia e 
. aq,uelle 9.1J.e ' ad·verte, não aquelle 'que ·lison_gêQ., 

. O mais'· forte laço que unt? um · povo ao· se11 goveri!o· 
é o Inço do interesse; !Cgitilno e grand·e; de ser bem 
govemado, de ver a sua oegurança 'iridi vhlual · nsseg•t~ 
ra,da; a . sua: propriedade respeitada., as · suas opiniões 
acatadas:• QuaR·I'lo, ao contrario, um povó, que- ~inda. 
não. está preparado para refoxmas adi~tadas, embora 
subli~e's d:e philosophia, é ll.'ss~m clwcádo d.e,',~~~nte pm; ' 
uma· 1d.éa que sabe 'arma:tla dá· cab·e·ça dê' JtUJlt~r; que': 
vài offendet ao mesmo·tempo ptõprieda.de, sentimentos~ · 
org~~isação social, interesses :.:f>rofun,dos, não· haV~l'á:' · 
petrgo em semelhante .sitti'ltçfio ·'?' .. , , . 

.A:' co.nfiã.nça que tem" até··lraje . cercado o' :tbrono no 
Impel'io . p,ó,le ·.succeder, : nãô ·drrei ',a d1lscol!ifrru,ça, · por.
q~_e, os Brazileiros não a· pod~tão .. jám·ais· 't~utr.lr 'a re~~ . 
pe~to ~o .seu mon.&rcha· (~b l'ados); pód~, porém; succeder · 
a rnd1fferenç:l. que é' pohttcamente pe!Or'·em:· seus·.resul-" 
tad~s.< do · qu·e qualquer 'outto sentimento, .ainda . mais· 
act1vo : , · · 

Attendãó· o~ honrados ministros para as :col't~equen~ 
cias política:!' d~ste· facto, para as conseqilencias da in
diiferençá das classes ricas do :Lmperio, · dos proprieta
l'ios, dos lavradores, que íermão por. (LSSÍIIi dizer ·a ·qu·asi 
universalidllile da nação: .A monar<Jhia no Brazil não . 
tem,; .coma·em outros ·paizes, . por arrimo· a grand·e pro
pri~dade líereditarüt, não tem tim(J. u!istocraeia poclerosa 
que a ampare, . não tem tradições~ · porque n:a~ceu .. outró 
d~~ · e é uma delegação da nação, .como diz ;( c'lnstitui:.:. , 
Ç!(O. S'e'·lhe · faltat· a base dos gran:~e~ intel;esse.s, . sé)hé , 
faltar e'sa confiança, de que. tem vivida ate hoJe, e com: 
que tem ptocurado cimentar-se, quaes fican\õ ·:sendo os 
potito& de apeia de tão respeitavel · instituiçi!;o 'I .. . · 

V êde: ao. mesm.o tempo· que se abaliio. assim os fun~ 
dam~ntõs. de nó~sas' ins!âtuiçõ'es, ·a propaganda ' já s~ 
m:a:n1f~stà no pmz · pul;>hcamc!ite., os j~rr1a:es, os cluhs 
republicanos ·! E'. e'ste i.uJ:i facto que p.ossa pa~sar des~ . 
apercebido aos olhos do minista;·ío e á' peF•picacia do . 
partido comervador 'I • ' 

Bem sei que o honrado presidente do conselho ha .de 
por certo responder-me: « Exage1·~s muito a proposta, 
enx_ergais oella uma boceta de Pandora;· de · que· vão 
saht~· todo o os males· do mundo. " Mas,· sen b ores, 'afóra 
o bnlliantismo da phrase ·coril que a eloquencia·atticade . 
S. E x. costuma ornar os seu~ · peusa)llentos, o nnbre · 

· ministro não exagerará nunca :os· ·receios que · imtro··a : 
semelhante respeito.. · . . . 

Receio· com effeito que as ·calamidade.&. que uma •re
forma ·impensada póde .~razer; que a· .mis~l·ia · que h a de 
derramar per .todo:·o pa12., que· o desconten tamento· de. 
todos·os genexos·; que todos estes sentimentos em fer1nen~ 
tação, podem produzir consequenciás.muito funestas com 
r-elação ás instituições Íutidamentaes ·do,.Imperio ! . 

E, quando mesmo o fnturo desminta ·t ão'melan.celicás 
. previsõe~í é dever dos m~utenedores dessas institnições, 
é dever cto partido conservador: precaver ·em t empo e 
procurar corrigir os vicias e defeitos de idéas que po
dem trazer semelhantes calamidades. . , . 

O nqbre preBillente do · conselhõ poderá: ainda aver
bar7me de suspeito, porque nada quero, por.qüe repre
sento· o partido chine;;;; a immobilidade, p9rque sou 
retrogrado, emperrado. . . . 

Mas senhores, quando .o honrado ministro do impe
rio pedia em. 1869 que o projec.to sobre m.atricula ae 
escravos fosse a duas commiseõe~ da casa, o-humilde 
orador que tem a honra ·de dirigir~se· á c amara t'o.ma:va 
parte em uma discussão .sobre o projecto que prohibia 
a oeparação dos conjuges· na venda .de escravos1e depois 
de procurar melhora, lo · concluia o seu discurso ·profe:.. 
rindo · as seguintes palavras, que 1~esumiã.o ·então, 'como 
r esumem hoje, tod'os os seus priMipios abolicionistas : 

rc 'Tal é a serie de considerações que tenho a offerecer 
contra o projecto no sentido de melhora-lo. As suas 
idéas· capitaes eu as aceito, porque filião·-se ao systema 
de medidas que nos hão de trazer oóm o tempo o pre- . 
ciso respiro para essa generosa tendencia · emancipad:ora, 
que trabalha fortemente as entranhas da . sociedade · 
moderna. » 

Quem assim se exprimia em 1869, quando não se 
tinhão ainda improvisado . os emancipadores desta casa, 
qtt:l.ndo a propaganda não se havia revelado, nem ao 
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menos por essa aspiração indefinida e incerta; nãÓ póde 
ser acoimado de retrogrado, de inimigo ·de toda ·e qual~ 
quer medida tendente a resolver coi:i:rprudencia a·ques
tão do elemento servil. 

Queremos a emancipação, sem duvida, maspor ou~ 
tros meios que não aqnelles que, cóm precipitação, nos 
offereceis. · 

Queremos à emaP,cjpação, mas conciliandfl-a com 
interesses muito · serias do paiz, .· c9m a ordem pública, 
com os interesses economicos, com os proprios recursos 
do Estado. : . · . ' 
· Queremos a · emancipaç!:\o, mns não certam~rite pelos 

meios por que vós é a propag~nda que dirigis a têm 
procurado assoalhar no Imperio. . . . 

Senhores, ·desculpai · ao filho de uma - victima ter 
. neste momento de recordar um facto que depõe muito 

co.ntra o modo por que a propaganda se tem revelado. 
A constituição conferio ao chefe do Estado a facul- ' 

· dade· preciosa de cómmut~r as penas, de perdoar os 
crimes nos casos em que a segurança do Estado e o 
bem da humanidade a~sim o aconselhassem. · 
' Pois bem; sabeis o que é ha muitos annos essa fa

c.uldade preciosa nas in1íos do nosso poder mo.derador, 
aconselhado e · dirigido por ministros complac~ntes? 
Tem sirl.o um excellent~ recurso para revoltar os es
cravos contra os senhores, p~ra estabelecer 'a impuni-
dade mais horrorosa que. ha no paiz. · · 

A lei coneeden a faculdade de perdoar para casos 
extraordinarios de erro no julgamento) irreparavel 
pelos recursos' ordinarios, de uma pena legal por demais 
severa em um caso. especial; mas nunca ·autorisar t> 
dogma da . propaganda, conforme tem sido praticado 
nestes ultimas annos, em que nenhuma pena de morte 
se ha tornado e:!fecti va contra escravos. Podia o légis
lador constituinte dar . ao poder moderador a facul
•dade singalar de -annullar a lei, obra do poder legis. 
!ativo, e osjulgamentos do poder judiciario, systema
ticamente abolindo de :facto uma pena legalmente 
clecretada e os julgamentos que a applicão? 

V•. Ex. e a casa conhecem o facto verificado ha 
pouco em Arêas, provinciá de S. Paulo. Um escravo 
sabe da casa fie seu senhor, dirige-se ao poyoado, mata 
uma criança de 1 O annos, que nunca tinha visto, apre
senta-se ao delegâdo do termo, e · declara: «Fiz esta 
morte, porque fico livré ! » . ' • 

Ao mesmo tempo que por factos o poder moderador 
se vai" assim revelando, sem duvida 'por conselhos de· 
ministros e conselheiros. complacentes, espalha-se tJOr 
entre a escravatura, -no meio ele esperanças exageradas, 
'lue o chefe do Estado é o maior protector dos escravos, 
que o obstaculo está nos senhores, O que se tem dito 
no senado é dito em outra linguagem por· fóra, e in'
felizmente com outros intuitos. 

Se a esperança se não realiza logo, se não entrão no 
gozo da liberdade, não 'é porqne lhes falte a protecyão 
~li vir, a e a dos altos po(ieres do Estado, mas é sim por
que os senhores lhes él'nbargão nas gavetas as cartas 
de liberdade, Eis,abi o que convinha averiguar, porque 
é um perigo : no momento em que o escravo.se com
penetrar -desta idéa, ai de seu senhor ! · Os seus dias 
correm imm.inente perigo. · . 

O Sr. presidente dá conselho julga muito estudada 
a questão,·· a opinião do paiz muito conhecida, e todo 
elle arqnejando pela emancipação pelos meios que o go'
verpo prefere, e até por outros mais exagerados, 
porque no conceito de S. Ex. a proposta do poder 
executivo é um mqdelo de· moderação. 

·Como, porém, se revelou esse voto nacional? Se olho 
para as camaras legislativas, . que são os orgãos com
petentes do voto nacional, vejo o sen!tdo em 1867 e em 
18G8 rcpellir por uma votação explicita a política do 
gabinete de então no tocante i qtiestão do elemento 
eervil ; em 1869 e 1870 apoiando a política previdente 
e mo<lcrada do .gabinete de 16 de Jtt!ho. ·· 

E nc~:.:ta can1a.ra. darante os mesmos aunos o que se 
üo 9 Os dous partidos reaes do paiz, o partido conser
Yado;· e .o partido liberal, taxando de imprudente o pen
í:: âmeütO da reforma. 

C..• par tido progressista, o partido official, que não po
t: i:t desmenti r a sun origcn1, e que por força havia de 
~:ninha.r a iclúa of-Eci,l l ) apoiava.-~~') n1a.s apenas como 

..:.. ··· 

' . ' ,/*' ·-promessa vaga e promettendo (l,d1aAa para occasuw 
mais opportuna. . , · ' · ' 

s~ desses ·orgãos competentes da opíniãonacionalpas-, 
~armoe a ·outros ~eios de ma;nifes,taç~o,. como · s-®,~.o a 
Imprensa, as petições làos Cidadãos, o que ve!tios '? 
Nenhuma l'epresentayão solicitll.ndo 'medidas · directas 
de emáncipação"; pelo · contrar~o a camara tem recebido 
já,_e receberá dentro em: poucos dias, representações em 
seu tido opposto. ·A imprensa tem apparécido, Um ou 
outro jornal nas~capitaes das prpV:incias, onde as cou

_. sas se pa2sa.rão muito diffei:entetnente, porque a.hi ha . 
policia, ha seguran~, poucos escravos; e sobretudo pou
cos que os possuão, um' ou outro principio theorico, 
meramente dontrinario, é aventàdo,- mas-sempre com 
prudeucia, sempre ·com reftexão. 
· Argumenta-se, porém, com as associações de. cari~a

d~. Mas, , senhores, o que significão as nssoéiações '? 
Que o· paiz quer realizar a emancipação pelo systema 
niais natural, por sua conta, poroonta de todos. 'Aquel
le que possue escravos, . mas . ama a emancipa9'ã,o·, al
forria~oa á sua' custa.; é natural, loU:vavel, e direi pro
ficu'o. Não ·invoqueis, portanto,· es actos de associa~es 
de càridàde para· apadrinhar o systema JYOr que preten
deis· realizar a .emancipação ; pelo contrario, ellaa estio 
em perfeito antagonismo· com ·elle. 

O argumento é este :-o paiz quer realizar a eman
cipa~<ão, logo, quer a proposta-; mas eu direi:-o paiz 
quer realizar .á emancipação r,e!os meios suaves de que 
vai usando em larga escala; logo, · o paiz nãG quer os 
meios violentos e directos de que procurais lançar mão. 
(A poiadoi.) . · • . 

Sr, presidente, para perceber idéas taes, basta. o m:üs 
simples bom sen5o, ·a mais inattenta observação dos 
factos; e :factos frequent~s; mas infelizmente para exhibi
las contra a torrente arrastadora da propaganda é nec<ls
sari0 ter uma qua,lidade mai~ : saber despreza; o styt\~a 
que se·procnra atirar sobre aquelles que nao. duVIdao 
passar; até mesmo por escravagistas. Seguramente, porém, 

. não · é por este meio que se serve bem ao paiz ; · não é 
occultando a v:erdade , não é proéuran:do torna-lo 
naçã!) mais adiantada do que realmente é, 

" S"omos a unica nação christã, disse o nobre deputac 
do rehitor da commissão, que conserva .a instituição 
d>~, escravidão,, Senhores, o facto· é exacto; ·mas a his
toria reconhecerá que, re por sua~ circumstancias pecu
liares o Brazil é a ultima nação que conserva a insti- . 
tuição da es~ravidão, é tambem a nação q_ue mais sa
crifiéios :voluntarios tem :feito para extingm-la, (Apoia
do$.) 

"Em .que paiz se vi o já este movimento · generoso de 
emancipação 9 Em que paiz são libertados os escravos 
em porções, privando-se :famílias i;nteiras não sómente 
dag_uelles instrumentos de trabalho, mas do capitakq_úe 
nellris está represent:tdo, só pelo prazer de liberta-los~ 
(Apoiados.) . .' 

Qual é o paiz onde a condição do escmvo :foi sempre 
e é hoje principalmente mais suave do qne neste? Onde 
com mais humanidade foi elle tratado 'I · 

Para achar exemplo semelhante, approximado; mas 
não identico, ter-se-hia de recorrer ás republicas hes. 
panholas da America do Sul: ahi a instituição servil 
forinava uma insignificante fracção da populayão total; 
mas por que modo foi libertada? Pelo processo lento 
de. que se vai usando entre nós, por meio dos contratos 
de coartamentos entre os senhores e os escravos. 

Más um syst~ma que é tão seguro em Eert processo, 
~ tão effi.caz em seus resultados; repugnou ' profunda
mente ás impaciencias da 'propaganda. Não convém 
uma solução tão lenta, que nos faria passar como bar
bares aos olhos do mundo, por. tão largo tempo. Ve
nhão antes as agitações, venhão antes os golpes·. dra
maticos, porque estes dão gloria a alguem, porque estes 
ferem a imaginação, porque estes nOS" apresentarião 
aos olhos do mundo como nação civilisada que aboli
mos tragicamente a escravidão ! 

:Muito tinha · ainda, senhores, a dizer, mas acho-me 
fatigado e incommoclado em minha saude ... 

O Sn. GAnA CE.RQUEIIU : -'-Isso é deploraveL 
O Sn. ANDRADE FIGUEIR.-1.: - ... concluirei respondendo 

ao convite instante que o honrado presidente do cons.elho 
nos dirigia h ontem, á nó.s os sustenta dores da emenda, 
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e·a,l:nim especialmente, .para que tivessemos prndencia. 
Po1s· bem; procurei neste discurso guardar a vanta
gel,ll .da moderação:. entr-etanto notai oae esta prudeu
city~que podeis obter de espíritos já predispostos para 

·,, ; màiôi'es calamidades; talvez a não possais obter da 
nação 1 porque é difficil· guardrir· prudencia diante dos 

· canhões ·Krupp~ - (Muito ·be·mf Muito bem !.j 
· (O orador .é comp>·imantado por· sem amigos.) 

Se_ssão e m a·o tlc !Tt~io. 

RESPOSTA Á FALLA, DO TBRO)(O. 

O S~. Duque~Estrad~ Tei~eira (síg
.na.es de atle,nção): - sr_ ., presidente, um ,pensador.pro" 
fundo, o grande Pascal, escreven o neguinte pensa
mento: para bem .ap1·eciar-se um . painel <Ó ha um 
po\}to.indizivel, outro . qualquer é,. muito perto, muito 
a:fastado, muito aHo, niuito baixo. Na arte da pivtura 
a perspectiva o designa; ·mas para as questões sociaes 
quem o determinará 'I . . 
.. Desde que _se .agita no paiz;. sobretudo d·esde que 
sobre o gr(Lvisúmo problema da emancipação do estado 
s~n'll tomou o gabinete iniciativa, que tarito impressio
nou o paiz e a cm;nara, e a traz de certo modo dividida, 
tem-me surgido no espírito coJ.s~antemente aquelle 
pensamento do celebre philosopho, e hontem, depois 
do debate brilhante que ·aqui se ai; ria, depois das oscil
lações e emoções que ·todoe, membros de um só par
tido, experimentámos ; . rlepoi's · desses receios, dessas 
ameaças 'de d_esharmonia e di~isão política neste recinto 
manifestadas, deslutrmonia e !li visüo que espero' em 
Decis niío nascerão, eu lastimei e continúo a, do :fundo 
d'aima, lastimar não nos :fosse dado a todos nós dep>~rar 
com esse ponto unico verdadeiro, pelo qual deve ser 
encarada, estudada· e resolvida a momento8:t questão 
social, em relação á qual enb:etanto como partidarios e 
como Brazileiros nos achamos confundidos em urna só 
nobre aspiração, visamos um mesmo -fim grandioso. 
(Apoiados;) 

. No recolhi~cnto do gabinete, n~ monologo conscien
cwso do patnota, procure~ pesar em recta balan_ç:a, -com 
a mais reflectida justiça, quem tinhà razão, se os sus~ 
tentadores da emenda que ora discutimos, ~e os seus 
contraries, e tudo rne induzio a · acompanhar aquelles. 

Vindo, hoje, conforme devo, expendel' nesta tribuna 
os .mo ti \'OS de 111inha deliberação, começarei por de
clarar que tal emenda não pócl.e ser devidamente aqui
latada na mesquinha e falsa base a . que; com seu ta
leato e prestigio, tentou reduzi-la o nobre presidente 
do comelho. (Não apoiaclos.) Nem eDa deve ser ames
quinhada, nem tem aquelle alcance político que 
tamliem indevidamente lhe quiz S. Ex . . imprimir. · 

Sim, senhores, S. Ex.; com sen illustrado talento, 
com. suL voz eloquente, tratou d~ redüzir a questão 
da ememh a uma questão regimental, e disse: - certa
mente, .se, sem a emeuda, votnrdes a resposta. á falla 
do throno1 sobretudo eJq,licada como eu a explico, 
não votareis o projecto de emancipação constante da 
pror?sta · do go>·en 'o; torna-• e portanto ociosa ou 
capnchosa ~emdh.nte emenda apresentada como 
garantia daliberdnde à:1 cninara na discussão e votação 
<.la referida 1n·oposta . ' 

~ .enhores, quando a illustração e patriotismo desta 
augnsht no.,dll bléa neo f:,ssem bastantês para não auto
risar a pecha rle futil e capt·ichcsa na c)êfGsa ele qualquer 
emenda, bast~:·ia a mc1gmtnde do a•sumpto :· ahi temos 
as considera1·Õcs com que o illnstre proponente della 
a fnn(hnnentou, p.1ra nc oltrar que v nobre . pres idente 
do conselho nê.o te:n encarado convenientemente a 
fjne~tii.o . (. -:poiados.) -

Ent,·e an·m·" r a cmenrht n'nma questão política, 
n'um~ :trn"!:J. ele clivl:::ã.o da camara, e transforma-la 
n 'uma ~ir~ptes quc.~ t~1o caprichosa) ha tun e.spaço im
Llenso. 

A emendu. niio é insign ific,\nte, tem elevado alcance, 
iem nm cor<.ctfl poliüco, mas legitin1o e iónocente; 
tS~Jde a ~cs:.r,llr:1\'fio e defesa da~ prerogativa.s parlamen-
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tares (apolados),que de certo modo têm sido esquecidas 
(alloiados); é um prótesto erguido em ben1 de grandes e 
legítimos interesses, principalmente da lavoura, a quem, 
!egundo dis_ se um escriptor, parece que se tem preten
dido e se pretende fazer, em vez de feliz ·e prospera, si
lenciosa. (Apo .'adoa.) 

Portanto, acudindo em sustentação dessa emenda, sem 
d,eixnr de .continuar •.a votar .ao governo respeito e cón
eideração, _ sobretudo a.o illustrad9 político que se acha 
á. frente d,elle, meu in.~nto não é hostilisú a ninguem, 
mas •im propugnar por uma cama ju•ta e patriotica . 

.. Se porventura alguemha, que, ouvindo hontem o nosso 
debate, -ou lendo-o hoje na imprensa, en~nda. ·q.ue 
adrede · circumscrevemos demasiadamente a discussão 
afiro de-, collocando . o gabinete· n'um terreno estre1to e 
escorregadio, fazê-lo tombar1 engana-se completamente. 
· .,Hoje teritarei alàrgar mais o Ç.ebate, mostrar que, se 

elle hont~m gyrou nos limites da questão · elo. elemen!o 
servil, é porque, pela sua ma~nitude e pelo prece~l
mento do governo, tal' quest:1o tomou~se verd:rdeuo 
eixo de todas as questões que têm .de se· debater nesta 
sessão; e quiç.á . nesta legislatnm, ~ em relaç~o a ella 
sobretudo devrão I)os merecer partiCular cmdado as 
idéa.s e ·a marcha do mesmo governo. · .. 

Se lermos· coro ·animo attento a falta do throno e a 
respectiva resposta, veremos que bem se póde dizer que 
ellas abrangem ·todo o circ.nlo das reforma5 politbas 
que todos os partidos têm agitado neste ImpeFÍO) ~obre 
tudo em ·r ecente data. · · .. 

o ministerio indica-nos a l'eforma eleitoral; no sen
tido de tnitior pureza. e liberdade -do voto , indica-nos a 
reforma judiciaria, no sentido de alargar quanto po~si
vel as íranquias individuaes e tornar a prisão restricta 
ao caso de ultima necessidade; falla-·nos mais na refor
ma ·da guarda nacional afim de tirar-lhe os actuaes 

·onus; recommend:1-nos finalmer.te a reforma da legis
lação BO bre O estadO servil. 

Por uma omissão que não sei explicar, por nma la
cuna condemnavel, que jámais pertloare1 a S. Ex. o 
Sr. ministro do imperio, nada diz o discurso da corôa 
relativamente á 1·eforma da administração loca.!, nem~ 
sobre a da instmcção publica, a respeito das quaes seu 
illustrado antecessor iniciára importantes projectos ! E', 
sobretudo, lastimavel a omissão referente á .instr'ucção 
publica, prec~oso ramo de serviço ; c1·edor, sem duvida, 
de grande atteoção e estudo do estadist.'l., e assumpto 
que ultimamente tem alcançado até dos particulares, do 
nos,so publieo, uma solicitude e manifesta1:ões gei:lero-

. sas, que muito ·bonrão este. paiz e pa.rticulannente esta 
capital. (Azloiados.) 

Mas quem, encarando este programma ministerial 
iJ.esenrolado á face do paiz, e mais ele perto aos olhos do 
parlameutol 11ão reconhecerá a solidarieclade que deve 
prender todas essas reformas, não sentirá que iropos
sivel é isolar uma ele outra~ Desconhecê-lo se~ia igno
rar a .wlidm·iedade _que prende as diversas partes elo 
organismo social, seria negar a intima ligação que existe 
entre os. membros do corpo da sociedade. · 

Assim, pois, uma vez que semelhantes reformas siío 
simultaneamente annnnciadas e projectadas, devemos 
redobrar de cuidados e de esforços, não nos é licito es
tuda-las isoladamente, abstrahindo uma da. outra. Força 
é examina-las em si e em suas relações entre si e com 
o nosso estado social. Cumpre attender para as nossas 
circumstancias, para o alcance que .vão -ter no seio do 

pa~iuda mais' depois deste programma, o miliisterio 
apresentou uma unica proposta, cem sorpreza trazida 
á camara dos Sra. deputados, pelo ministerio da agri
cultura; tal proposta era rela~iva á emancipr<çiio.. . 

Qual a conclusão, Sr. presidente, que se dcvena tn·ar 
desse programma e desse procedimento do ministedo, 
mórmeote quando el!e vendo-nos; por a!sim dizer, ocio
sos, e sabendo qnão estreito é o espaço de quatro mczes 
de sessão para a magna e melindrosa tarefa qne. no&. pro
põe e anhelamos .cumprir, não n;.nnda pôr 1~a ordem do 
dia nenhum dos 1rnportantes proJectos de le1 elaborados 
e apresentados pelo gabinete de 16 de Julho, e concernen
tes ás mesmas reformas indicadas no actnal programma ? 
Nem ao menos se pema em :fazer discutir a r~forma 
da administração local, já em 3• discussão, e, o <(Ue 
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ainda .é ·ma,is, .nem. mesmo o · prPd~ilto ; de : refe:P!na~:da · 
iristrucção;pnQJi_ea, qnepo:~;: sná; opportnnid'aiei imp.o.r
tanci!' e nature~~ origi11a;ia o .:mais proveHoso- e. des
apaixonado dób!!l:e., e,· .poderia pass:~;r •. em ~mbas as casas 
d.o parlamento com ac]hesão e con~ut:so de 'tQdos: os· p$-r-
trdos:.. _ -. . .. _ _ .· _ , , . , ., . . . 

·-A··cons.eqúeaeia•logica; •-ine<witavel •. ~é:tndoistGié,qne 
se .o min.-i,st<J,:pi:o,,:a~ªej'iFJt>r!>m'OY<er tódas , ·as ref9n!llas : de 

_ que.faUara;qtre colisiMr.a :captta\;•o.com··a-•qual pa.re!le 
identifre!'-r•~s.e; ; ·e. por.•·cnja. .. votaç~o: '.mi()St)ia· ·querer .eon-

· centrar ·fitu;asi -e~CJ!usi:voa ; ~ s:fóliço.s,c•é a e)l'l;l!ri.cipa<?ão·: que 
a :fo1;m!llon em: sua:']>:·opostt~. AssJm•; o 'progranr,mw•ào 
governo; .·e todos ·.oa seus actos: <;)lamá;rãoc:a 1\tten~iio ... do 
paiz, ·e· ppilcjpalmeo'l-~e destàila,JUara,, par31 ,a .qu~stiio - do 
elementp:·servjl., . , . . . · . . ,. ,· 

Está;;poiô;,e-<rplicaélo ,~ .ju>tifi,ç~qo <O nq~~o.; prpoeçler, 
apresen~a.Mo. a em.endac, . .• . . . . . 

· Nóso;qup·y·q. 1ler.em.ós ... ~c.ompa,•.•ha; p -.m .. t.·.rustt>no :e .. ·. que
·l'emos de).ibeJ:ll.r-pom .an!J;llO d?spreve'!ldo, ma,s trunbe.m 
,escla:recidQ sob;e tão mqwéu-tow ~ssu.mpt0, .. não podia
mos dei,rar de . chacma,-lo ~· para o . deba~e ,d\1- .re~pp$t<~ á 
bllà.. do ·throli(); ,:~ão - nos era po~sivel · . de~xa.r,de·;a,gitar 
a discnssã0 ·que. -teve .hon.tem ,luga,r. ·( Apo.iacJos .) , 

Adduzirei al~.tunas refle<rões !-lDrro borando a verda-
de que etíu);):ciel ·,s.obre .a so1iedarieil;ade q1le .· el:)laça as 
gra..:des reform~$<jj_ue o. g.o.verno ann~n?if! quer.er sil;llul- • 
taneamen~_ :rea:lizar. Depois 'm~is - re$tdct.a,ment~ .. . me 
occt1parei com a emenda. . . 

Refo1'ma ju&!cia1'ia. ~Quem ler o. relatÔrio do muito 
illtistrado Sr. ministro da ·:justiça, meü, respei-tável 
amigo, ·conhece · ·o fito de. suas idéas errr semelh~:üite 
assumpto, 'Sobretudo qtJando as · vimos :traduZidas 
noc projecto substitutivo; . . por · . e)le ·offerecido · i:)o 
senado.. . · · . 

.Ahi.o nobre.·conselheiro, ·ministro da; -jnstiço., procura 
alargar_ as franel':lezasin(!ivicluaes,. restringijfdo a acçlio 
da policia:, limLtll.itdo tambem a da justiç ~ n'uma es
phera· mais e.lev,ada e neutta,._A prisão,, esse effica~ meio 
de préven:ção e · rep1·essão,:'será, conforme declara a falia 
do throno, ,réduzi<ila aos casos de. e;x:trema ·necessiritade. 
Emfim, planeja-se . circ1tmscrever·· muito,- qtunto pos
sível, a acçiío·.-autoritar:ia. Entretanto S. Ex:·. informa-

. nos em seu· tdatorio que de ·dados estíatistil)os , da. cri

. minalidade, que elle reconhece escassos e muito defe.cti
vos, se conclue que o estado da segtJranç'!l indiyielual 
no Im pel'io não é lisonge\ro. . . . , 

S .. Ex. informa" nos ainda que a autoridade dispõe 
de mui poucos'l·ecur;ós para o bom desempenho de sua 
eopinhosa e nobre missão, sendo uté na capita:l do Im
pcrio muito il)sufficiente . a força policial. Em fim, affir
ma-nos S. Ex. que entre ,nós é nulla a· prevenção dos 
crimes para a sua: repressiio . Ora assim sendo, quem 
contestará; que um~ refo .:ma no 'sentido da .· do nobre 
mini•tro occasionará tal ou qual perturbação, poderá; ter 
consequenciag .cujo alca:1ce nos cumpre medir e acaute
lar, tnórmente .. tenclo'-õe em p8rspectiva, a proposta go
vernati v a sobre o elemento servil? 

Gontinuan,do. deparo. com a refo,rma eleitoraL 
Não sei qual• o pensamento elo nobre ministro do im

perio a este respeito . S. Ex .. é signatario do parecer :fa
voravel . que foi dado nesta c:unara relativmneate .. á re
forml proposta·.· por seu illustrado antecessor; mas o 
factp de não provocar S. Ex. ·a diseussão e approvação. 
da mesma proposta, parece signif\car que S. Ex. pema 
hoje diversamente. . 

E' certo que até agora o parhrnento está na •mais 
profunda ignorancia gas idéas do nobre ministro do iln
perio, porque S. Ex. ·n!tda nos tem dito, .e ainda não ti
vemos a felicidade de ler o seu . relato rio, até hoje por 
distribuir ne~te recin.to. · . -

Mas, seja como fôr, é evidente que ·umá. l aTga-refor
ma eleitoral deve basear-se ·n'um conhecimento exn.cto 
de estatística cÍe . nossa população, do seu adiantamento 
moral, de sua ri1nem. Uma larga reforma eleitorall;raz 
sempre g rancle modificação no viver politico elos povos, 
imprime nova direcção á;· solução elos problemas so
ciae.s, traz emfim agit.\ção inevitavel. Ora, executai 
uma tal reforma e a policial e judiciaria, conjuncta
mente com a elo esta•lo servil, a qual por si só tão 
prenhe se mostm de duvidas, ameaças e perigos. 

Encontramos ainda a reforma ela guarda nacional, 
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· q~eo .. n<r]Jxe:,·min~&W!; ·!!4t · 'j.apt\ç~-i'nt:e~~ ~fi;e-etl11.\'):•' rl~ 
.mo!l:a•ia Jih.eJMr o;ceida~;ao},PJ!S,âdô~,s.eiw.i'o:<. . d~ p!t:li.~i,._ 
· q,tie o-(i)ne~\li; Lo!l V\avel-e. sil~d\l,;vidii\?i,oãh:te)lt,opg~~-~;1u;~a 
.'e j,us ta·.a :· id~<lrí :que· .. ·.todos.,,a;bltt»çq,mcia•i ..i~as\.p:ergl;inta-ue~ :. 
níi,o .v. ai oel ~a"ne!inú·i ahl.<Jh.(Ulai,s ess:e-s• jA,tãfl.'!l~~~~~~s(>aimeioá 
pr~nnti'vos e r,er,iessi~s:; d!eit\·~J;lW" J;:oj~~,-.;J:~i>~<!.m,os,t- ..:não 
va1 ella , tom!l<~ alnda·,mat.or dl msu-pplil,>VJ)},,a~;,g.r{Lnd'!lla- . 
çuna apontada no. relate>I'Ío de S. Ex.~ Com CJ,Ue .r~cur
sos de peseoal e fio.an!)ei.l;Qil,!l!lnta o. governo · parit de -
prompto occorrer ás exigencias dá segurança· publica e · 
particular~ , . . . . . . , · . . ·.. . . . . . 

Emfun; .·senhores;. ·so]jre o' ·nosso .solo abalado,. fôfo e 
.movediço por tantas reformas,- descophecido por ca
rencia .c\ e dad!'l.s:- .estat.i,~ti!JOS';l p.~ej;eaà,e;~a ,-governo assen
tar a grande, a teme1:osa reforma do estado servil ! · 

Digão o que .quizerem os optil'llistas1 o tetr\ve~ pro" 
blema:'socia:l. êúj a 'sólúçíio·. o go'vét'li.pr,• acred'iW, :h·aver 
achado e tdutQ-_ parece querer precipitarj··~ne'é~á em 
seu seio questões imrineadissimàs-:qúégraudementéin

. teressão qiíaal todos o; ramos · de nossà!vi'â.jl:.socia:f .. Bas
tará. lembrar que se trata· de uma•te:forma que assenta 
n'a quasi eX.clusi:l•a·· fonte~ de Iro~~a·: prodticyão;·-h,a de 
nece•satiamenteoprodt•zir _enorme•. com1noçã0· em- tQdo o 
edificio . social, commoção que será iunestaoiíe . níío hou
ver da pa{te d,o legislador e do g.bverJ;lO, toda a t\alma_, 
rellexãó e prl'ld'ertcia. Tr~ta•se· emfim' de )lma· reforma 
que vai transfi>rmar.ra.dicalúuinte'_'as .. actuaes condiç.õcs 

. da· nossct lavoura. · · 
UDrA .Y'oz:- Principalmente· explicada assiq1, 

O Sn. DuQm;;~Es.:naA '1'~IXE!RA ;-Se· éj pois,.incon
test:.ivelmmte fúndamental -.es:tamudança, se·ella yai:in~ 
fluir nas F.elações do cidadiio eom o ci(ladão; do• cidEtdão 
com o Estado, .. e .sobretudo. dos .cidaclíiO.áéactumis com essa 
nov-a classe. que v·ai · ·agora ,surgir ·.da terra, .. por: as5qn 

. dizer, pe,rguntar.ei:. será;. a mdhor q1aio:.de '!n'eparal' este 
paiz .. para .tão grandes abalos, set<Í· o melhor .systema 
de -prognesso, aqüelle de ·simultaneamente:, promove-

. rem-s~ todas essas Fefo.riuas, de • impelli~ à uáo elo Es
tado por nma tal · rota~ Não." o • creioj .e cnido .mesmo 
que .tambem o gçverno p.ensou até·certo p.ont.o: do mes
mo modo,·. porque os Srs. ministros não niostrári,ío 
empenho igual para todas as refomms; SS;. EX"s. por 
moJ.o érroneo, r.eja-me .d-ado dizêclo, arvotárão princi-
palm~nte ,a banrleii-~ da emancipação. , . 

Não me alongaret mostrando que, quando os estadis
tas de um paiz · julg~o t í\o necessadas e .w·gentes as r e
formas relativas ·ao systema·judiciario, á guarda micio• 
nal e ao systema eleitoral, :.não parece opportuno agitar 
uma questã.o como esta·, uma questão sobre .todas 
grave. . 

Não entr.arei na -demonstração de .que esta questão 
merecia o ·cuidado que .lhe. prestott. uma grande )ãrte 
da c amara, não.· •SÓ pelo que tenho dito., pelo modo por 
qüe emitirã-o a sua opillião. os meus illustra.dos colle
gas, como pelas considérações .que, vou adduzir: 

Sr .. presidente, uão careço repetir. um longo. histori ~ 
co, mas importa muito'' ponderar que esta questão, 
quando snrgio pdn primeira vez n~:~ hlla do throno, :foi 
com repulsa dos partidos l'eaes-'do . paiz 

Desse facto é do programma político abraçado pelo 
gabinete ele 16 de Julho, e approvado por esta augmt!l 
camara, q Lte el~geu uma comrnissiío ,' a qual apresentou 

. trabalho consciencios.; e digno da mJior attenção, o 
que resultou? .. O seguinte : o poder executivo não se 
julga~ ll.asaz habilitado, -:não· te -julgava· sufficien
temente inf.ormaclo para tomar a iniciativa da seme
lhante r eforma; o poder executivó, não querendo 
nunca.; como é seu dever, acharc ~e em. divcrgen
cia con:i . . os sentimentos patrioticos e com os pensa
mentos do parlamento, buscou dar á reforma uma di
l'ecÇao impa,rcial, nacional,. entregou a sua in;ciação ao 
pariamento. . . . 

Smge, porém, o anno de 1871, e, Sr. pres1dcute, a 
falia elo throno estabelece uma antiht9Se eutre o proce-
dimento governamental de 1869 e 1870, e o de 1871. 

Muitos pensarão, mal apreciando o patriotismo e pru
dencia do p~rticlo conservador, que a hostilidade .de 
uns, o impeto de outros, provocá ' iio ·censuras e resls
tencias impensadas.; mas não, esta canEra deixou que 
o ministerio de 7 ele Março désse o• grande passo, mas 
o ministerio de 7 de Mar9o aparta11J\o-se tão notavel e,) 
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· inconven:ientemen~e do systema. do seu antecessor, nã,o 
. : sé•liin~tõi\· ;!li ·p~dir• ~tam•bempor· süa';vé11ttjtte· tra;tas'semoa 

da'glfrlÍo~'·\l'e·' ~Ji~'/' iiil!P .ti'B•hámqs:. ~nenm bido ;:::fovmuiw 
mÍÍ:i! 'â[di'!Üí:te;··,~;.ilefil ·'Slpril'sé\'i.tar < proj e~ tos sobre. outDas· 
teformlis ,.,·sem :,:se.: i in p&rtà1· : à0s •que: já: e±istião -nesta 

. 'êas·a a }espeit9 da: p>·opriat :<rtte'stão 'da . em~ímipaçã~, 
àpt\eseh'tejl''a:ip;ti ·. \\'-'fti'rn'rtiloá .0• :se~1 · 1'Jen~amento. · errr • ap~ 
pâr:itifi'ia"~propusm:' ., · · · · . ,., •· ·. · · . . . · · 

·Toãós·'Õs<~in&s ·se';'/;obtésliilt~l·ií:o . · ·YimOiõ'·•os-t-en,tar~se· 
' ti. íd'êá •üweniÍ\ué\-páÇ1io{atmailh be:m '~dtt' ai'O:ll"çà .'gover~ . 
nanien.tal'P·'·Fói centã6j" Sr:. • pr~si'dente; ; q,_ue ·a· 'lavoura; 
que:: a:t~ :estit~·d!l't.ãf•tinhri. :,d'?tlmdo; tr~~1quill.L k somb~!l' 
do ·gThmew :r dif.•1.6 ·;-d,~ · J!fu·lbo;'-·confiante .·t _ua ;prudenCia 
do· pai'lamétit<i:;_:j>i·iliçrpton a ·<f~zer>-se ;ouvtr;; edez· che
gar §;8 '·wssas niãos -:as• -respe!.OOsá·s .é 'fundàdas"repre~ 
séritàÇÕés·.;· fôi · :eiltãó · .q'R~ .. um:a · •gran~ecpart<l' :dos ;nem~ 
bros desta casa se Jnlg<iil'>na: pe·strlcta••obrtgaçao . ·de 
tambem, .acompanhanrlo a lavoura e o commercio, isto 
é as pr.incipaes · classes ·preductofas desta terra, ten~ 
cionou pedir ao governo explicaç:õea por· meio da 
emenda que hqn:t~IJl .. ~o:b!!-PJies,entada ne.sta cas~. 
. Com · e&ta emenda dtnguno-nos ao g9verno dizendo

. lhe : Vós, estadist~s sabidos do seio_ do nosso :par~ido, 
e que nii;ó SÓJWr '<ssO j .cotno.·<por ; ant1gas .e cord1aes re
lações mereceis · o ?Osso acatament_?, a n?ssa a~eiçãc, 
consenti: 'l"le sençlo es,ta. Uri!~ .. qllestao soetal a !!isenta
mos C91U .toda à i sen,Ção, e . .com a maior prudéncia, e se 
poi;Ventura a. apresentação: .do vosso projecto a trans- , 
fr,rml!- .. eJll _Um~y questii.o ministerial, em u,ma parte es'- .. 
sencial . do.voJ;so progràm.rn~t +e':lqrai-vos de" que, c:omo 
()e t,endes 1\-l!irmado e repe~LCip, e ~ma .. questlio SO~tal e 
'nã.Q política. yosso I>Mr.~ott~ILJ.O ~ao póde con:oentlr em 
precipitár a selução, em detenmila-Ja f,tzencto pender 
a bala·nça<ço~ o .eno~m~ P;E(.SO~, ,~a, .clava do poder exe
cut,ivoJ Deixat-nos , a .dis.cussao hvr~, despreoccupada, 
pa~l'iotic~ I . ' , . . . . . · 

Eis. S1·. presrdente, qual for o j103SO pensamento ; 
o ,11obr.c .ce eloquente Sr. presidente. do conselho aceitou 
até . cértó ponto os ,nossos .,argumentos, ?las em grande. 
p!\'i't(l illttclio .a que~tão. S·. _Ex., , aprectau~o o alçan?e 
da .nOSl\-'1.· emenda, respo.nd~u que ·nepbuma rmportanma 
tinha .. élla.; .po<que a havi~moil féito nô 'intuito de impe
dir .. ·que na 1·esposta:. á: falia d,o _tbro110 ficasse preso o 
neEso .voto -nos ar.tigos·. da p •oposta do governo. Ora, 
isso é evidente, mesmo o regime!) to da casa o declara. 

·· Quem i.gn~ra , que um deputado não está inbibido ate 
de ,.e til 2'".ou 3• discussão .votar contra o que approvou 
em tà :Óu 2'-'1 . -. 

A nossa pretefi9ão não é essa. O que sustentamos, o 
que. dizemos ao governo, repito, éo.Sé"'uinte: Vós, pelo 
modo por que U~lais.no cliscurBo do 0t·?no, pelo modo 
por ·.que a. comm1sst.o respo~de, e pnnmpalmente pela 
pressa que tivestes de apt:ese_n.tal~ 00)11~ prop_osta ~o go
verno um projecto deertianc•paçao, quando Já hav1amos 
formulado outro, nos. fa.zeis smpeitar que não te':des 
a idéa de promover , esta . reforma calma e refiectida
m~nte, mas de a . transformardes, ?u pe!o menos os~pon~ 
t0s .r,apitaes em. ,que e lia se basea, n um.a questao dt1 
coi1finnça politiea., n'um compromisso go~ernam_ental. 
. . Por•·Íssõ, .QS. oradores que bontem fallárao ·mm clara 
e amj.gavelmente pedirão a S. Ex. dissesse se esta nossa 
sus.peíta ·é·.óu não. fundada ; E~ e quella proposta d? go-, 
vet:no é feita apenas para se trahr com todo o cmdado 
dest.1 gran.de qLlestãoi ou .se elh s,e vai transformar em 
uma questão governamental, e tnumpbar com o poder
tremendo do executivo. Eis qual o nosso pensamento. 

Um dos escriptcres .que nlais profundamente têm es
cri:pto s.obre a agricultura france~a, e ~ue. realmente 
m ats s<rviçoslhe tem prestado, d .EsternJ, diz em uma 
das suas obras ; . 

' « Os 'inimigos da lavoura têm. queriào ata-l:t á po
· litic~, os seus verdadeiros amigos separa-la. " 
. .Ora 1 o nobre presidente do conselho quer tambem 
ligar ·,á politica a sorte 'da lavoura, não atten~endo aos 
legítimos direitos desta grande e fecunda mdustria, 
desta chsse que é a verdadeira pagadora dos tributos, 
que é a pi'incipnl productora neste vasto Imperio, pois 
que as outras jndustrias se achão tii.o atrazHdas . 
· Tenho de pedir por minha vez tambem ao nobre pre

sidente do ,conselhrt que colloque esta questão, que é 
pmamente sócia!, 'em 'um témino nentro, para que seja 

-~ ·•. 

elÜcidada e resolvida conforme os legitimos interesses 
de>.,to:dos••·os ·partidos· e ··de ·. to'das :. as ,·classes. da ,nação · 
inteil·a. · · · . . · 

. EsJ?ero que~· Ex., ... e. mfe~0.· nhei)Ím;llJ.,tf), .da,s,p.~PV.l!S. d~ 
1100pe1to . ~ . !Jon~1deração queJhe temos d~do, promettendo 
aco,m:gat~~!!:lo ·.em tildas· · a~., reforn1ªs ·que ;tn~').mcia. no ,, 
seu.program;lll~ · ~ ·até . mêsmo hes~·, até e<et.~· ·M~p:; : . 
ace1t.e n nosea emenda. · .· · · ", · ·.· ·: ... ·: · •' ·· ·. · 

E' preciso que s. 'l!Jx.,"ó .f!Ittstrà:do' a:lrgi'ia!ito'>gabhtete 
de;J''!ie i~ll}/ço, :!feclare, Cj,i!.'*~ .se1i 'Ra~r):otismf>,·,pãç. p?r~:. 
mitte que ·a, proposta apresentidn. a 12 'do ccrrente. se 
transfor~~ . ~m pma. que~tãq, g0vernamept~~t: .... ·· · ~ :: ' 

·Em· dei'es·a ' do 'gcivenwfldlciu ó 'illus'traidà désembar- · 
gader~depntado ,pela pr.õvin0ia d'cVCêará, ~ainbel'!l · otl.: 

- cupoua .. tribuna· ~ e~oquEínté'•d.eputado: plila•iBahi'!fj 'digno . 
rel2.tor•. da. conlm1ssao ; '·mas se nós -.estüdal\lllós· OJ!"' a.n·te~ :· 
cedeq·tes potitiMs -des~s:' ílltistra,dos parllllmentnre:s/i(l 
coneüJ~ar-m.os : · !JS · ;dis~rso& ·e· esct-i~to_s· ·dó 'di~ o d'ep11:~ ·. 
tado pelo·.Ceara, •elembra.crmq•·n·os ~o chsCuFso dé''hont'e!fl· · 
do ~ob<e ~eputado pelá ::.Bahia; ve~einos. ,que.·" sobre " 
pontos ç~pltl)es .se a0hão Cl11es ·qiyerger~tes:: ,.. .. . . :, 

Espero que o nobre de.r;mtad~ pelo Ce~\á nã~ mé c' 
conteste ."qom · ~eus apartes;· e nao me - obtrgue .ámt~
ressante léitura de um se'u bem:escripti:t folb.'eto. 

, O:.Sn , AL~NC~· Àn~~mE :~,Não>h~ 'éorlt~adicç~o ne
. nhnma·com.o meu proeeilimento àctual, •desafie· a . que G 

prove com . .o folheto. 

. o sn:. DuQUE-ESTRAÍlA .ThrnrnA ,_ Não son dapai:ae· 
levantar aqui arguições gratuitas. . · · · .. 

Pedirei a ·S. Ex. que me diga, bastando a confirmação · 
do . seu .silencio, se é ou não verdade que· çom.-sua pal~
vra. e e~criptos '1Ípprovou o "j)rudente e reftectid.o .pro- · 
cedirnento ,do :gabinete de: 16 .de Julho, que ·JJão c1uiz 
inscrever nrdlllla do throno a questi'íà ele ematJCi jni·ção 
do .elemento servil; sobretudo llie pedirei qu.ç me cliga 
se nos seus . bem elaborados artigos,, que para mim fo
rão nma C?piosa J'onte de instrucç.ão .... 

O Sn. Cnuz MAcHADo: -Apoiado. 

o. Sn. DuQUE-ESTRA:DA TEIXEIM: -. ; .. :s, Ex. não 
sustentou .t erminantemente a inconveniencia da. liber- . 
taçã:o d0 ventre: . 

o sn: ALliNCAR AnARlPE :~Sustentei a incorrveuienciru 
sem indemni~a ção. · · 

O Sn. DuQUE~ESTllAllA ·TÉrxEIRA: - Pe~d~o; ·en~Ó 
leio o folheto. 

·O Sn. Cnuz ·MAciLUlG ·: - Não o' lei~> todo, que vai 
.até. á noite. (Risadas,) . 

. O Sn. DuQuE~E~TRADA T~!XE!l\A: -.S . . Ex . . no 
art. 4° .dd seu· escripto sustentou a iniquidade da. lil;rer..: 
t Jção forçada do· ventre,. sem . inclen1ni~ação, e sustÉm-,, 
tou aincla, o que se.rve pant o ponto, .n, grave inçonV.e~ 
niencia e prejuízo de tallibe1 tação, , embora indemuisada. 

Não me póde . n~gar isto, pois qt~e, .Blém. de outro.s 
. a1·gumentos, adduz1o S. Ex. 11m .estattstwo d~monstran

do que a libertação total . do ventre,. importaria. · nada 
menos do que uma despeza para o Estado de 125,000:000nl
com que não podia, e de certo não póde, 

.O Sn. CRuz MAcHADO : - E' superior á: rendPo. 

O Sn. DuQUE-EsT~A TEJXEIRA _; - Tão completo· 
foi o argumento de S.Ex., que até estriboucse na eis- · 
tatistica, invoçou a con,fir!I)açiío e apoio dos algaris.mos. 

Por outro lado, porém, Sr. presidente1 o )10bi·.e· e: 
éloquente relator da resposta á falia- do throno · drsse 
alto e bom som, com toda a vehemencia .. das · grandes 
convicções, . que se o governo se .apartasse, deste· prin
cipio da l~bertação do ventre, isto ,é, se. o. governo não 
fizesse questão dos pontos capitaes do projecto.,. 

O Sn. ·J.yNQUEIRA :-Não ·apoiado; · não. ãisse . isso: o 
que declarei foi: se o, go,erno t·ecuasse do íim a que . 
nos p1·opomos, nós o abanclonariamos . 

O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- Ainda ·bem que o 
nobre deputado me acompanha! Ainda bem qne o seu 
eloquente discurso, 6]_Ue me parecia hontem tão con
t.rario á emenda que propuz:emos, n1Lo ··fo i senão sua 
justificação! Ahi (stá a voz eloquente do· repres~ntante 
da Bahia., aquelle que tem figurado aqui como um dos 
mais fortes · pr.opugnadores do abolicionismo, ei-ló pe-
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dirldo ao govm'no que aceite o terreno neutro que nós 
lhe propomos. 

O Sa. JuNQUEIRA :-Não disse isto. 
O Sn. DuQUE-EsTRADA .TEIXEIRA :-V. Ex. acaba de 

declarar que é conve11ient"' que não se faÇla questão da 
idéa capital ·ao · projecto •. · · · · 

O SR. JimQUEIRA:..,.-Não disse .taL 
. O SR. DuQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- Ou faz, ou não, 

questão della. 
O SR. JuNQUEIRA:-Peç.o a palavra para responder. 
O SR. DuQuE-ESTRADA ThiXEIRA:-Da argumentaç~o 

do· illustrado depu~ado h0ntem conclui que S. Ex. en
tendia qu.•b o governo não _podia aco~panhar os a~tores 
da emenda. no seu proposlto .·.de deixar correr hvre o 
debate e • votação até ~obre as idéas capitaes da pro
posta, resalvai)do-se .aE.enas a id.éa superior e geral da 
emancipação prudente e teflectida. 

O SR. CeRQUE IRA:- Foi mais positivo ainda. 
O Sa. DuQUE-EimtADA TEIXEIRA:- Se, porérp., o 

nobre deputado nãó sustentou semelhante doutrina; se 
eu, com minha fraca intelligencia, não pude acompa
nhar os vãos de eloquencia a que se entregou hontem, 
então eu conclúo, não da divergencia de opiniões dos 
nobres deputados do Ceará e da Babia, mas· sim do 
seu accordo cGmnosco, ém que não façamos questão das 
idéas capitaes, senão disto que entende dever chamar-se 
aspiração nacional, isto é, do estudo e da realização, 
quanto possível, da emancip, ção. · 

Se é este. o pensamento do governo, se, como já disse 
e repito, a apresentação da sua proposta não significa 
llJ.Ús do que um testemunho de que elle tambem quer 
associar-se a nós nesse estudo e reforma, então vote-se 
a emenda; 

Se, porém, o ·nobre presidente do conselho não se 
dignar declarar-lias que não faz questão da proposta ; se 
S. Ex. não se dignar informar-nos se se contenta com 
o nosso patriotico e consciencioso concurso para o estu
do e melhor solução desta questão, mas tambem fará 
questão governamental das idéas capitaes da proposta, 
que tambem exercerá a influencia prepotente que o 
poder executivo tem no Brazil para o triumpho da 
mesma proposta, então sustentaremos a nossa emenda, 
p~rmaneceremos no .nosso posto. ' 

Nesta terra abençoada tem-se manife&tado sempre 
um grande amor pelo progresso, mas· é preciso que não 
olvidemos que o progresso é uma gloriosa peregrinação, 
mas tarn.bem tem suas estações penosas e graduaes ; 
não olvidemos• que se é verdade, como disse o philsopho 
francez, que a idade de ouro não está atrás, mas adiante 
de nós (apoiados), é tambem verdade ·que a marcha 
progressiva da socíeilade não deve fazer-se aos saltos. 

O espectaculo da natureza, as lições da histeria, o 
programma abraçado constantemente pelo partido cou
servador acoaselhão a prudencia, a observação na e
cretação das grandes reformas. E' por isso que nós, 
conservadores, cada vez mais intimamente nos abraça
mo3 com a nossa bandeira, que sobretudo hoje na Eu
ropa é considerada o labaro mlvador das nações, prin
cipalmente da francezc1, tão enfraquecida .e dilacerada 
lJe! a demagogia! ( ffluito bem f} 

E' por isso que fomos tão cautelosos na apreciação do 
procedimento do governo a respeito desta magna ques
tão, que nos parecia dever ser resolvida com o maior 
estudo e previdencia. 

Sr. presidente, tenh.o manifestado com toda a con
scieucia as razões sérias e patrioticas que fundamentão 
o meu proceder, sustentando ainda hoje a emenda pro
posta. 

Lembrarei ao governo que o seu procedimento dando 
a natureza governamental e política a esta questão, é 
tanto mais inaceitavel quanto está em contradicção com 
as novas reformas que proclamou no seu programma. 
pois sem duvida que esse programma tende áquillu quÓ 
. tlil vez hyperbolicamente se chama emancipação do paiz. 
Por c~rto que eHsa melhor organisac;ão judiciaria, que o 
&pede1çoamento do processo, a reforma da guarda na
cional e a eleitoral, virão satisfazer nma necessidade, 
_qu.a é~ de diminuir a pressão do executivo, a pujanya 
excessiva do poder governamental entre nós, 

Pois bem; dê-nos o .gabinete um claro testemunho 
da sinceridade do seu programma, mereça, ác nossa :una
nime adhesão, · attendendo ao nosso p~di!lo,. • de. que a 
quQstão social níi:o .seja envolvida e preJudicada . pela 
questão politica! (:Muito bem.) 

Digne-se o nobre presidente do conselho acolher as 
nos$as palav•·as como sinceras, como partindo de peitos 
correlig·onarios, que aspirão ao bem do paiz, e reFel
lem a divisão do partido! Haste.ai o·. mais alto que pu
derdes a banüeira do partido conservador, não a ras
gueis (muito bem); porque se a rasgardes, conforme re
ceiou o nobre· deputado por Minas, no ped~ço em bran
co, fa1-rapo, que levardes, tereis de inscrever ;a-omnipo
tencia do executivo, e esta inscripçí\o não é 2ceitavel, 
está condemnada portados os partidos políticos, pelo paiz 
inteiro. (jlfttilo bem!. Muito bem!) 

Sessão em J..de Julho. 

FIXAÇÃO DAS FORÇAS DE TERRA. 

o Sr. Duque-Estrada. Teixeira:-
Sr.· presidente, embora o nobre ministro da guerra se 
tivesse a prcssaclo em responder-me, o qtie lhe· ~gra
deci e ainda lhe agradep , toda vi'! deixou· intactas 
muitas observa::ões que.tive a honra de apresentar-lhe 
sobre assumptos de importancia, sendo provavelmente 
disto motivo o encermmeuto da 2• discussão, que foi 
aqui requerido. 

Poderá, portanto, acontecer' gora que eu ainda toque 
em alguns dos pontos de que tratei; sendo, porém, 
certo que é minh'l intenção fazer outras ponderaçiiíes, 
~ue j nlgo dignas do parlamento. 

Lastimo que S. Ex. não se ache presente, quando, 
depois da grande campanha que tão brilhantemente ter
miuámos, no seio da paz, deveríamos com toda à. calma, 
aproveitando a grande experiencia colhicla, discutir lar
gamente os asmmptos da guerra; quan'do seria de alta 
conveniencia publica que o nobre mini&tro acompa
nhasse a discu&são da fixac;ão de forças até este mo-
ment0. . 

S. Ex., potém, está doente; sua falta tem, pois, 
motiro justo; e demais, parece me que poclerá.ella ser 
suppridct pela illustrada commissão que organisou o 
p ojecto. . _ . 

Acre-lito que a ccmmis&ão de mnrinh?. e guerra, tão 
illu,trada ccmo é, composta de cavalhei1·os tão zelosos 
pelos negocies puhlicos, ha de satisfazer c(>mpleta
mente as minhas reclamações, ha de lançar sollre to
das as questões que eu aventar grande luz e apresentar 
informnçoes minuciosas e completas. 

A primeira observac;ão que a leitura do projecto me 
suggere é uma certa dissonancia entre o mesmo pro
ject,, e o relatorio do nobre ministro da guerra. Neste 
S. Ex. mostra se sobremodo interessado pelo bem da 
guarda nacional. S. Ex. declara terminantemente que 
deu ordens para que com toda a solicitucle os presi
dentes das províncias tratassem ele dispensar as duas 
mil e tantas praç.1s da guar.ia nacional do pesado onus 
de destacamentos. a que ainda hoje estão sujeitas. En
tretanto, apezar destas orclens terminantes, constantes 
do relatorio de S. Ex.; apezar das palavras por elle 
proferida,, mostraaclo o empenho serio, a resolução 
po<itiva que tem o governo de isentar a gnnrda nacio
nal do pesa '\issimo serviço ·de guarnição e destaca
mentos, ainda no projecto eill discussão s.e apresenta 
este recnrso extraordinario como recurso apresentado 
pelo governo. 

Assumpto é eot\l que merace séria liquidação. Disso
nancias taes entre as palavras do relatorio e do pro
jecto, entre o projecto e as palavras do nobre ministro, 
sugge;·em sérias dnvid<lS no espírito do representante . 
da nação, que desej rt que haja toda a franqueza na 
palavra oíllcial, e que as intenções manifestadas tenhiío 
sérias bases e consequencias praticas em beneficio da 
população. . . . 

Não basta dizer-lhe officialmente•que se tem a maior 
solicitude pelo bem da guarda na,ional, que se deseja 
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ardentem~nt.e alliviar a população do gravame a que 
· ~stá ,sujeita, é preciso .qP:e-se tomem medidas praticas 

para a reali~a\lão de ardente desejo. ·· 
Parecia-me que uma dll8 bo!J;s medidas eeria abre-' 

viar quanto possível o regresso das tropas que temos 
aimla ua P.epublica do Pilmgn\\Y. , 
· h to !linda me traz á idéa outra discordancia que en
contro eRtr~ a,s p~lavras do nobJ;e miniotro e do seu re
li!ot.orio,· e as pala:vras .do muito Lllustrado miqi;;tro da 
.marinha, meP: hourado amigo. 

6 Src· ministro-d;~. marinha, discutindo a melindrosa 
questão da ·esta-ção naval em Montevidéo, estaS'í'io que, 
quanto a . mim, S. Ex. inconvenientemente supprimio, 
de~-larou que a :suppressão !oi :fundada em duas razões . 
A 1•, çoueorrer a estação para certa desorganisação de 
noss.1 força, para a indisciplina da marinbagem e' para 
a clecadencia da instrucção de nossos ofllciaes ; 'a 2•, 
ser altamente conveniente o estabelecimento da estação 
em Santa-Catharina, . porque assim as de.,pezas reduu-
darião em beneficio elo paiz . . . . 

S ·Ex. dechrou ainda que para manter o prestigio 
é!a r.ação brázileira nas aguo.s do Prata não havia ne
ceosidilde ue uma esquadr,. _; porque, diz S. Ex., não é 
a bancleira brazileira no tope de quatro ou cinco mas
tros que nos ha de trazer mais presti<'iO; qué ha de 

-tornar inais ostentoso 0 nosso poder. Essa ostentação 
de for(a, essa conse1·vação da uma eoquadra, não é na
cessaria para -a irifluencia moral, para su~tenta't' o pres
tigcó que os illustres deputacl:oa impugnadores da mi
nha mediia querem S\lStentàr. EntretA.nto, pergunta
re~ ·cu, o. que faz o nosEO exercito em Assumpçiío~ 

Se a ostentação de força, se a ccmservação de uma 
coquadra, se a nossa ll'andeira no tope de muitos mas
tros niío é necessarüi para garantir o noséo prestigio, 
par::i sustentar· a nossa . pujança; se razões financeiras 
aconselhão que a estação se :l'aça nas aguas brazileiras 
pam . que as despezas revertão a :favor do Imperio, por
que conservar-se tão prolongadamente, com tamanho 
vexame para as nossas tropas, com tanta inconvenien
cia para os nosso_~ officiaes, essa gUarnição que não tem 
ba&e r.a Republica do l'araguay9 Como explicar esta 
contradicçíio entre o _procedimento do nobre ministro . 
da . guerra e. o· da marinha 'l 

. 0 Sn. MINISTRO DA MARINHA :-:IS'iio h a contradÍcção, 
p:~rjuenoParaguay existe mr:a €Siação naval. 

O Sn. DuQUE-ESTRADA TEIXEmA :-E' uma verda
ue;ra novidade para. mim que no Paraguay haja uma 
estação naval. . 

~abiP. que havia uma em Mato-Grosso, masnão em 
A•sumpção. 

::)i.rn, perguntarei : qual o fim da conservação dessa 
força no Paraguay 9· Est~mos ou não estamos em paz 
com aqu_ella republica? E' ou não verdade a palavra 
do governo, a palavra imperial aa :falla do thtono, 
quando annuncia a este paiz, quando lhe dá a grata 
noYa de estar o Imperio em perfeita paz externa e in-
terna? - ~ . 
· Pois essa tão sanguinolenta c::imp21~ha; que t_antos 

sacrificios n~s custou, ainda ·não foi coroada pela psz'l 
Ha porventura duvidas sobre os nossos direitos·, ou 
·alguma resiste1ícia ás nossas, pretenções? Creio qne 
_ncw 1 penso que estamos em completa paz, e na paz a 
rnc.i;; solida, porque assenta n 'um gramle ·triumplio da 

· 1ução brazileira e na il'stiça de nossas pretenyões, e 
deve assentar tambem na gt·atidão da n8ção paraguDya. 
~5e existe a paz de facto e de direito, s~ não pó de h a ver 
motivo plausivel de. resis.tencia, s~ a jpobre nação pa
l·aguaya não tem hoje recursos .para ,si, qual o motivo 
da con6ervação de toda essa gente brazileira fóra da 
~na patria, em terra longe, coni.o uesteuacla depois de 
tanto .esforço por ella empregado em dde.m e honra 
d.o Imperi& 'l · · 

E, Sr. presidente, isto se torna tanto mRis sensível, 
tanto · mais censuravel, que pela propoota do governo 
ainda se julga necessario sobrecarregar a guarda na
eioual com serviços de destacamentos, sem embai·go 

-da gumde solicitude pelo bem da guarda nacional, 
sem embargo da solemne promessa de a libertar ji do 

.onw dos destatamentos. · · 
Otlsarei ainda ldduzir algumas reflexões sobre este 
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ponto de conservação de nos>as forl'as em paizes es
tiaubos. 

O Sr. ministro da marinho. com sua voz eloquente 
procurou demonstrar o que elle entende eer uma ver
dade, relativamente á suppreesão da estação naval de 
Montevidéo. _ 
. Ente_nde S, Ex. que a ostentação matetial proxima e 
Immedlata de forc;as militares ' é completo.mente dis
peilsavel-para a garantia dos direitos dos nossos conci
dadão~, ·para a conserva_ção do· p1'ee tigio de nossa 
bande1ra . - . 

o· s~: MtNIS~I\0. DA MAniNHA : -Mas note v. Ex. 
que não se estão discutindo as forças de mar. 

'9 Sn. DuQUE-Es1'nADA TEJXEJRA:- Entretanto, eu 
VeJo os acto.s ~o governo protestando contra esta opinião 
do nobre muustro. Eu vejo, como já disse, conservar
se no Parnguay numerosas forças brazileiras. Dahi o 
que s_e conclue? Conclue-se que um dos no.bres miniR
tros está em erro ; ou o nobre miriistro da guerra ou o 
nobre -ministro da marinha. Cuido, . portanto, que não 
me desordeno argmpentando contrn o nobre ministro 
da guerra com as palavras do. nobre ministro da ma
rinha. 

O_s ministi·?s são .solidarios, o governo sobre tudo 
aq.utllo que diz respelto ás relaçõLs externos, que não 
entende com f~ct<Ys particulares ;la administração, deve 
est11r em perfeito acc.ordo e segmr um prorrramma uni-
sono, soliJario, nfleotido. 

0 
•. 

Est~ _ d~ssonancin conotànte entre ns opiniõe.s dos no
bres_ rnuustros põe-me p~rplexo,~e faz com que eu peça 
explicação deste facto, que não tem jmtificaç'ío nem 
nas ~on_;lições internas Rem nas externas; deste faqto, 
que e tao gravoso pa~a o nosso exercitp, e não men03 
p~ra a nossa populaçao ; deste facto qne tem, por assim 
dtzer; de um modo auomulo perpetuado no selo da paz 
muitos dos ~o convenientes da guerra I . 

Contirrnão as affiicções, os sacrific'os; o cidadã~ é 
arrastado para fóra dt> seu pai z; c.onti tJuiío cosas des
lleza;, esses for;>-ecirneutos para po_ntos longinq~10s; -con
tmuao essas dtfficulda1es admml;trativas, esses trans
portes; tudo, emfim, quanto é inherente á manütençiío 
de numerosas forças em terrn estranha e remota !. 

Exige, entretaBto, a paz todos estes sacrificios? 
O Paraguay, . segun.'lo se diz, foi libert . .tdo por nós 

entôa_ hosaunas á -generosidade brnzileit·a está cheio d~ 
g:atictiio por lhe tern:os · quebra•lo os fe~ros da t.yran'

. ma, que lhe algemavao os pulsos, niio tem senão ex-
pressões de cordialidade, de amor, de reconhecimento 
e de &dmiração pelo Imperio do J3rnz 1. . 

·Pata qne; pois, estes vexames par:t· a tropa, para a 
popnlaÇ"ão, para a guarda nacional~ 
. A_ .nobre commissão, que é ;,em duvida nenhuma da 
1nte1ra confi"'P do govenio, que está instruicla dos 
sem planoE, que con hece-lhc todos os secrredos e todas 
as intenções, qne deve estar plenamente il~formnda, pelo 
menos, do seu pensamento, ha de esclarecer o parla
ment~ e justificar esses facto ,, que me causão im
pres•ao. 

O Sn. MELLO REGo dá um nparte. 

. · O Sn. DuQuE-EsTn.\nA TEIXEIM:- Pelo menos de
sejo saber até quando durará es'a ausencia de no•sas 
tropas , para quando está marcado o seu 1·egresso, e 
qtundo cessaráõ vexames tão semivcis: · 

· Sr. presidente, nma das questões que tambem ee 
torna saliente, e requer explicação, é a do recruta
mento, qttando se trata da fix•çiio ele for<;as de terra. 

·AuHb nas palavras elo relatorio do ministerio da 
gue rra, nos discnreos do nobre ministro noto o reco
nhecime:lto do• defeitos, dos gravames elo actnal sys
tema de recrutamento. 

Entretanto, esta casa discutia largamente um sys
t.oma que lhe pareceu o melhor,·· tlm:l reformn que jul
gou. um verdadeiro aperfeiçoamento desta instituição 
adólinistrnti r a, e que tendia a preencher regular e 
completamente os quadros do nosso exercito, sem esse 
cortejo de vexames e tropelias que todos tem presen
ciado ha longo tempo·, e u. discussão dessa re!orma foi 
ha ·muito conclnida, e o projecto, enriquecido do con
curso das luzes dos numerosos oradores que tomárãe 
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parte no d 'baterfoi .votad<>. e ren:t~_ttidCl pa:rà 'Cl.' sena do, 
porém até hoje não entro~ ~!li em_discu~s_ão! . , _ 

Como:é que'' O nobre lllimstro da guerra· <l o·soverno· 
~ctual, que pelos" seus relato rios; .. Ütl).t0 • da · guéitrà e da 
marinha·, comó:.da justiça, rrrostra-t'e inspirado· diJ· d•esejó 
de activar tu! s 'niço, de tornar~ tributo e>,<igido pelas 
neeessida:des :P'ablic)ts: e: •mai'S':saave,·,ee -peão •e~ sir ao 
menos nó môd<f>··pF':i.tfoo\ !rindà.' nã0··prófdõvéu à. disim~são 
no senado cfa.qúe11a>lei' ! · ' · . .. · ' ·, · . . · , · · · ~ 

. Greio, Sr. presidênte, quê 1aç~ unta' p·ergu·n:ta leg1:. ' 
tima e justificada, interrogando o•' governo·. solire 0 · 
motivo dess~t. demora, ~sobr.a as ;r<azõe.s· i;éi:ias -ecirresis

.tiveis que tem. tido p~:r.a •. deixar .. coati·nuar o ·g_ravame 
que todos sentem• . . Como é que o goveru6, q11~ diz ter 
dado ordem para ·que· · com so1iciüúle: Be' .. d\ispense a 

_-gu11.-rda naciehail do--serviç t~o da·' 1511atnição e · destacá~ 
ment?, aia<l:a: não pro.inoveú a>:aceitaç'ão 'dé uma lei que 
tende a .·' acabar· satislactorinmente · ·-cóin·' o. · gmvame, 
preenehendô os• .quadxoll do· nosso ex-ercito' ~ . 

Porventura nessa _;:esp~cie de ~e~cçao• que ·eu noto 
tambem. se ·e-nvplve· o· projecto cle:lel'ào; recrutamento? 
Euxergão nelle · defeitOs que• esta casa··nãe enxergou, 
tendo votado ·, qaasi ·unanimemente,. dep<Jis do. mais 
desenvolvido debate~ . Ma~, se o projecto tem defeitos·, 
por·que não· os ·emen:dão? , Os nobres ministros nãe ·.se 
têm mostrado:, âvaros 'de• .emendas aos projectos dei
xados ·pol' se tis· antecessores . . Continuatiíõ · no· systeD)e_, 
já· não estranhavel, de retnrdacum projecto de .tanta 

·magnitp.de,. que-presta. um serv:iço publico e satisfaz 
uma riec~ssld'!ldé da r.ossa população-? 

Ponto -é estti estreita1n~11te li~ado,com a pl·esente-dis
cu~são, e sobre• o qual sem-duVIda a commi~são de ma
rinha e· gnena 'tem idéàs·· bem · assentadas e opini0es 
bern definidas; estudds bem reflectidos e minuciosos. 

A respeito. das intenções . do governo, ai Ilustre com
mis~ão . nos ha · de prestar sem -duvida in.formações da 
maneiriunais satisfacto:ria,· porque· é' uma commissão 
importantissium, em cujas mãos--a constituição do Im
perio pÕ·e nma ··das ÍUÍCÍ!I:tiVaS mars preéiosas dO no~BO 
systema con>titucionà1, essa iuiciati v a para o tributo 
de sangue, esse pTivilegio exclüsivo da enumeração 
das medidas te11~entes a preencher o· quadro do ndsso, 
exercito. 

Composta de :ca:valbeiros· !iio diEtinctos; antorisados e 
tiío ·patriota~, não podia a commiesão podórrna "'lgumlli· 
deixar de preoe.cnpar-se deste asenmptCl, e qu~>.ndo teve ·' 
de .J'ormillar este .projecto, de pro pôr ao parlame:Jto o 
preenchimento dos quadros do exercito pelo autigo 
systema, syst.e01a vicioso e condamuado, é impossivel 
que não se entendesse com o governo· e não lhe pedisse 
explicaçõe3 . ácerca do retardam€nto na vota9ão do pro
jecto de refonn»- que esta. _.camara enviou ao senado. 

O Sn. MELLO· HE~O:-A com missão lltto podia referir-
se· senão t1 o_ que ·exiEte. · . 

O Sn. DuQuE-E;;TRADA TEIXEJ~A: -Neetegoverno d~ 
publicidade, da ' palavra parlamentar, sempre hlGra o 
pai~~;; os . minii;troà explicão minuciosa e claramenté os 
seus Mtos; espero, portanto, que o gabinete de 7 de 
M~rçosaberá agraclecer-me estas· reclamações que tenho 
fe1to, e que em resn!twlo lhe proporcionão occasião para 
mostrar que na esphera dos grandes serviços que lhe são 
incumbidos, pa-projectos que h a aventado, as medidas 
que vai tomar, e que já ~em duvida tem tómarlo, . são 
aquelles e _aqne!Jas q~1e o ~nteresse publico reclama. 
• E• ta exJgen!JJa, Sr. p1·es1dente, que se nota no 'pro
J8Cto actual em relação á guarda nacional, tambem me 
suggere uma pergunta ponderosa qne não posso ·deixar 
de ·fazer á ·illu>tre cómmisEão de marinha e guerra, e 
v!lm a ser que esta · idéa .de snpprir as forças do exer
Cito com o _oneroso tributo que se continúa a exigir da 
guarda nacwual, syatema a·:loptado' tambem nos projec
tos de recrntf!mento, dá-lhe o caracter de reserva do 
exercito ... 

O SR. MELLO REGO: - Não ha taL 

O Sn. DuQuE-EsTRADA TEIXE!RA: - Niío ba tal! Pois 
en vou mostrar que lJa tal. 

A miuha assevera.Ção, Sr. presidente, tem dnas partes 
a pa~'te r:J;ti:--a ac:projecto que ~~tá no ~e~ado, e a part~ 
relativa a 1eg1,laçao v1gente e a sna pratica. 

Não ha tal, quanto á primeira parte? 

· Neg:wá· ocuobre · ,depil:tado, q;e . no;cproj~eto.>de . .te,- · . 
crutalileli-~o · que .eatá·• no sçna·clo, ·,a ,;gual!.d,a.· l;ll!;"ciónal-é· ... 
conside1:ada uma reser"'a: ~elo. e~eicito-YNãi9-,cipóde .iíe~ .. 
gar; porqae . seria' Íill'gar •a letrai:.doj>rojecto.,t:ürgo( a · 
~eu apatte. não. t_eru· ptocedencia.. · _ · · . , , .. ,. · 

Çl.,SI;l,;.J\1EtLO .RE!>O: dá ::o.útto :\llparte. 

O 'S~; Du<Hi!!cEsTi)'AD:& .·· TEriEn\>\:.:.:.. NãO ha··. tal, 
<rnanto ·· w·legíslaçãó vigeQte e quanto·. á . ·suá ]5l'atictt'! 
P_ergunto ~ao ~obre deputado: porv~ntur11, 8t legislação 
vrgente nao e:x:rge .que a guarda na01o.nal faça o serviço 
de. guarnição_~e_tionteira~ , ,'? d.e d~~tacamepto para 
tó;~ dos munJclpws, e que seJao supp~;1das a~ : co1um'nas· 
mllttJH'~s por •. columóas . da mesrn>1; guarda ?. ,Logo, . a 
sua negativa t1mbein não, tem pro,cedenQia, quanto á 
segnn:da parte. 

O Sa. · MEl. LO REGO: ~I.sso é serviço provlsorio')!l re-
serv.a é permanente·. · ' ·· · · _ 

o Sn. DuQúli-ESTRADA 'TEixEIRA.:~ P0rv:~ptura: não 
· é chamada a guarda nacional ao . serviço milit.ar ? 

O SR; MELLO RRGO:- Como auxiliar. · 

o Sa. DuQUE-ESTRAOA TEIXEIRA: -Orá', valha-me' 
Deus I Auxiliar é genérico ; reserva é espeéial'i · 

O Sn. M~Lto REGO :--' ;Reserva é parte complemen-
tar de exercito. . · ' 

O. SR. DtQUE · EsTRADÃ :TEIXEIRA : - E~ guarda na-· 
cioítal é parte complement::~r do nosso exercito: em - cir~ 
cumstancias de guerra: · 

O SR. ALENCAR ARAlllPE : - Sdstento que em tempo 
de guerra todà a nação é da. xeEerva. 

O .Srv DuQU!i:-ESTllii:D,t TEIXEIRA : - A nação, ·meu 
collega, é composta de homens e mulheres; -:quererá que 
tamben1 as m~heres - peguem em a-rmas ? . E'. com;P.osta 
de cvelbos e .. cnauças, quererá que os velhos e criauças 
peguem em armas 'I · 
. O .SR. ALENCAR A~ARiPE:- O nobre deputado bem ' 
comprehende ; retiro-me á nação activa. , 

.o SR. l)uQUE-EsTRADA TEiXEIRA: --,.Pois eU: digo ao . 
nobre deputado que a nação acti.va. não échamadâ .. F$.4 
esse serviço a que me tenho referido ; o nobre 'dej:iu: · 
tado niesmo como magistrado está ·dispensado -delle. 

O Sn. ALENCAR ARAnlPE :~Tanto ·nã.o-·:Útamos, que 
nos offerecê;rnos. 

O Sn; D uQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Isto prova que 
não são obrigados; porque se o fossem não tinhã'o· g'ué~ 
offerec·er-se. 

O SR. ALENCAR ARAllJPE :-É' que 'não havia cbeg.ll:: 
do o caso extremo. 

O Sn. DuQUE ESTRAD>\. TEIÍEIRA :~Sr; .. presidente, o 
projecto que está no senado considera a guarda nació-. 
nal uma reserva; o projec_t.o que ora discutimos exige . 
dessa guarda o .. tribnto do serviço de gmtrnição. 

O Sa. MELLo REGO :-De auxilio, que pela lei de sua, 
org:misação el!a o tem prestado. .. 

·O SR. DuQuE-EsTRADA. TEIXEIRA,.:_. Nem·. eu o nego.· 
O r elatol'Ío do nobre ministro da justiça affitma-nos 

que não póde continuar -por fónna alguma . o systema 
actual da lei ela guarda nacional; pretende S. Ex. sim
plificar a organisitç~o do serviço da gual'da nacional 
pot fótma tal, que até só a quer sujeitar a dous exer
cícios anuuaes. Eis-aqui o programma do · nobre mi
nistro da justiça ácerca da guarda nacionaL Pergun
tarei en, não haverá tambem diesonancia ,entre estas 
idé:ils, entre este plano e programmado nCJbre ininistro 
da justiça e a exigencia .consagrada no projecto hoje 
em discussão? Porventura o ministerio .não · está toào· 
accorde sobre serviço de tanta 'magnitude ~'.Porventura 
o Sr. ministro da guerra tem..o seu modo de encarar o 
serviço de guarnição, o serviço de · destacamento, dos 
supprimeutos dos quadros do exercito, · dos ·suppri
mentos ·das forças uecessarias para manutenção da or
dem e defesa das fronteiras, e o nobre ministro da jns
tiya outro seu e differente·? 

Parece-me que o Sr. ministro da guwra e a honrada 
conunissão devem -estar certos da ·con~rdancia .ou eles-
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· h11rmo_ nia. das idéaa : entre · aa .duas Plloll~l e moetrnr o. o 
parlamento que tiil desharmonia :é só _apparente, e que 
e~tre a.s duna pastas ha perfeit<uccordo sobre as· pro
VIdi)DOlllll .em·.negocio· ~!íoimportante . . -

' P':rgunte.rei -eu.: :estas ordens para que com-solicitude 
se dispense a guarda nacional !lo :serviço d1v·guarnição 
e destacamento têl'll sido effeotuad!Ul, são reo,liza. v eis, 
c;mservando-so 3,000 .. e tnnt!tll .praçiu! no Paraguny, ou 
sao palavras -Elo . consolação, mna que niio se traduzem 
ei_D medidas pratiQIIS 'l _- . __ . 

Sr~ presidente, . eu preoccupo-me _graodgpJCnte com 
este assumpto, porque nesto. grande capital onde n 
população se_eRtrega ao . trabalho, onde a vida. é tão 
o!'ra, onde a pe:tur~nção que o serviço da gua.!'da. na
Cional trru~ ao mdadao torna-se muito mais gravosa do 
que ?o centro· '~os .po~oados, .- J;rejudicando a industria, 
por ll!BO que: pnv.a os re_apecttvos estabelecimentos de 
b~a<;os _p;-eciQSo,s,· nesta. capital onde Ee está, por nssim 
d1zer1 creant1o a industria nacional, onde se nssenton o 
seu · ~er9o1 · que .espero que seja um dia :fecundo p!Lra todo 
o patz, t~nh? s1do 'testemunha dos prolongadoa e terrí
Veis eacrifiOlos·que a p<Jpnlação operari!!. tem feito, pa
gando csae- trib~to que ainda hoje della se exiae ape
zar .. de todos os ·protestos e ordeas que.~e lêm ~d rela
torlo e nos discursos do nobre.ministro da o-uerra. Acre
dito que ~odos os _ r.. obres deputs.dos me"' acompo.uhão 
nest~ sentimento, e dcsejiio ver traduzidos em med:dns 
prat1cas esses protestos e promessas consoladoras pro.:. 
teatos e promessas . que · infeli2mente me parece~ con
tra~iados pelo& factos, pela proposta do governo, e pelo 
proJecto· nctual. 

O Sa: Mt;tl.O RsGo:-0 nobre deputado acha isto 
máo; d1gr.-nos .11gota o que é melhor. 

o Sn. DoQUE-ESTRADA TEIXEIRA : --No .§ 3• à coin-
rnissii.o fnllii iiilil õompnnhias de deposito de aprendizes 
artilheiros, _ limitan<io o seu numero a 1,000 prnças. 
Pergunto .ou, Sr. presidente, não haverá. oonvenienoin 
em alargar:-se este numero, nlHviando con·aspondente
mcnte a·populaçiio do Rio de Janeiro? 

1; c~eo.ção das compnnhiRS -de deposit.o e 11prendizaa 
arttl~euQs folgo do o l'e'ilonheccr '· foi uma. idén feli~, 
co.n.s~t_toelll· ellne um recurso, _prec~oso dn nossa .força 
m1htar. Parece-me <tne sendo tato verdade, e constituin
do o ~orpo de a_rtilharia, por nss!m. dizer, . o .nervo do 
eKero1to1 ussummdo cada vez tnms 1mJ,lortnnern e sen
do inoontesta.vel que n instrucçiio mms difficil 'é a da 
nr-tilhnria hnv_ eria convenienoia em_ alargar ·o numero 
dessas compnnhiaa de deposito - c aprendizes de :uti-
lheiros. · . 

Ainda hontern, Sr. presidente, eu vi o governo aceitar 
qtl~iitnll ~ropos~ns so fi~erii~ para 11 creação ele compa
nhllls d~ Ir';! pcr1nes r.larm.heu·oo ?m todas, ou .q uns i tvdns 
!ls ~rovinci:LS do lmpeno; P~1s bem, o prmoipio que 
msp1rou o. gov1.1~n~ na .acmtaruo da.quella id~a me pa
rece qua o dev1a ll1~1nra1• ta.rubem no que dtz respeito 
ús oomp~nhins du d•)positoa e_npt~ndite~ ~\rtqhei~o~; por-'· 
que, ec e verdndu que o marwbotro cx1ge dillio1l e pro .. 
lo!•gada odu~:rçiío, ~ambem é verdade qilo o nrtilheiro 
uno se póde 1illprovlsnr1 e _ que ~o o infanto mio fttcil
mcnte se prepara em iustrucçii.o, nom com o dobro do 
tempo se faz um bom urtilbeil'o. 

Sr. presidente, chego ngorn. á. llotnvd aut,wisaçl\o tlue · 
o governo pede para n trausforencia de oflicitte~ ele uns 
par!• outros corpos. Muito se tem dito sobro estotmclin
dros:~. nutorisHçlio, _ nmpla o beiJam ente faliú.rlio eloqneu
~es e illustr:~~os oraJor~s a respeito deste nssumpto .: 
Jl!-lgt~-llle obng:o.~o u op1011r t:unbem, porq•te estn auto~ 
rldtP,:~to, Sr. prc•ldentc, me parece um gi'<J.ndu l'i ~ co no 
Reio t!tt noss:.r. org-ani•açii.o. 

O Sn. PEUCII\.1. DA SILVA :-.A.poindo. 

O Sn. DuQUE-ESTn.\DA TEtxmu.t :-~ f e uii.o, pel'mit
u.-mo n. calll::u·a ~quo uu 1t~o.lyse n~ tltverslls pnrtoo da 

J;Uaemn untor!snvao, e snaCittJ as duv1dns e perigos aodon 
que clla pro~·<lOa. 

.o. Sn. PtnEill.\ DA SitvA:-E niio foi defendidl\ pelo 
WIUIStro. 

O Sn. DuauE-ESTRAD.\ TEI:tEinA:-0 nobre ministro 
rla guerrn, apez[l.r de todas M dnvitlns quo notnárão 
até no espirito do muito il!llstrudo e digrlo moml.>ro ~li 
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co~seii.o, deputado pÔr Pernambuco, niío aatisfez ás 
elpgenéias parlamentares;_ o no~re .ministro não justi
ficõti1 e eu espero.; portaiito, que a medida nlio será 
consagrada pela votação .do parlumento sem amais 
am_pla e satisfactoria ju~tificação. . 

São_ . tão claraa1 senhores, as . objecçõ<is que nas cem 
neste ponto, . que o . nobre deputado por Pernam'Duco 
estacou diante. dellas, e' hesitou por .ninito tempo em 
co? ceder t!ll autorisnçiio, npezar .da sun: profunda . e illi
mltadu. .confiança. 

(Trocilo·~e apartu que interrompem o orador.) 

Sr. presidente, não ao trata dn pnssagem .de officiàea 
da umas · para outras armas, mM aim ô.o8 . of!iciaea de 
?:rmns espeoincs. que exigelll: requi~itos especiae! e ~ar
ttcnlares aos postos e ser.v1ços; nao . é, como se fhsse, 
nmn . o,utor.isação de transferencia. de co. v aliaria para 
infantaria, não, a o.utorisação liabilita 'o ·ministro a pas
sar da infantnria ou .cavtilla.ria e até da artilharia. 

O SI\. MELLo _ REGo:-Ni'ío,habilita .tal, leia. 

O Sn. DuQuE-E:OTR.\1:1.\ TEIXEIRA : - " Fica ·desde 
j:l. o governo autorisado a tra.nsfe"i.r -de urnas para 
outras armas, compreheudidoa ·os . corpos _ especiaea, os 
officines do exercito que em serviço de paz e guerra. 
tenhiío mostrado npthiiio para arma differente da sua, 
U!lla vez que pos~uiio ns habilitaçõe~ exigidns pelas leia 
vigentes. » . 

Agora pergnntnrei: trata-se ou não de toda:;;llS armns 
de que se compõe o · exeroito.Y 

Nestas expressõe3 do projeoto, repito, oomprehen
dcm->e todas as armas de que . se compõe o exercito 
brazilciro, ou niio? Comprehendem-se; logo, os officiaes 
que pedirem trnnsferencia podein pertencer a qual
quer das anuas de que se compõe o exercito bràzileiro, 
que são: iof,\Utarin1 cav:!.llarin., artilharia e engenharia'; 
lo~o1 ele qualquer destas . urmas pódc-se transferir os 
oflic1aes1 havendo elles1 durante ·u gucrr:.t. ou mesmo 
em serv1ço ele paz, -mostrado habilitações. 

E' esta n unica limitnçiio; fica, pois, faculta•lo. a 
pa8s~ge:n aos ~ft1cines cio _ ?orpo de engcnhnrin, nrti
lhana, mfr.ntana e cnvallarm «uma vez que possniio 
as habilitações exigidas. » 

Om, Sr. preõidente, além de qne esta hypothese em 
q ~e assçnta a autori~açiio ~e parece unt pouco gra~ 
tu1tn, tomada no seu_tldo seno e razoavcl, accresoe que 
vem trnzer perturbações. 

Imugine"sl\ qno nos corpos de infantaria o nos cor 
pos de cavnllarin. existetu ofi1ciaes .Que tôm o curso 
até. de engeuharin; como é que um mo~o havia de clas
sificar-se na nrmu. dG cavallaria ou infn,.taria, q_tte 
tem menos vantagens, _ apeznr de poseuir as habilita
<;ões profissionaes de eugenhnriu sendo qnc por i~~o 
se quer dar no seu arrependimento o direito de bus
Ctlr tiUB especit\lidaue, perturbando direitos allquirido~, 
os ncccssos dos outros quo d~sde pl'inc.ipio se t,inh~-o 
qtmlifiondo8~ _ · · · · 

De duns mun: ou se fi;;ur:t estn hypotbcsc, que mo 
parçcc gratuita, ou mio; PO se lignrn; vô- se _ quo no 
corpo du -infantnrin o onvallaria existem olliciuo• ate 
para o corpo do cngcnlmri::~, e so 11üo :fosse estn hypo
theso figuro.do. c pre\'istt~ pelo govcruo, nüo se havi:J. 
de comproheudcr na nutoriançiio t'ldns as armas, :m
t~s se rest,.ingirh~ aoscorpos espeo:a.es, porque ó ne llcs 
qne se .poderi:1 presumi:: a existoncia des$a!! ha.hilittt
l'õcs proHssionncs: 

Mas, pergunto: · ó ou nüo verdade que estas hahili
tn.ções proíissionacs ~t\o reguladas p(lr llli1 ndquirirlss 
de um crrto modo pratico, estabelecido na lerdsla<;üo 'I 
E' ou 11iio verdade que ellas oostumlill-prcceder e acom
panhar .a cl-•ssificuçüo rl? _olfioiul9 Não se conclue daqui 
o segumte, que oN ofh01nes que se derfio no trabalho 
de ?~jeit;:r-»e ás • f;1dig11s uecosaarins p•m• ".'l,quirir Hc< 
h!lbthtll\loes propru1.s pam uma c0rt:t class!ficaç:io, n 
uão qucroriiio, o que uiio ó admissivel 'I . 

Isto póde ser que so tenhu dado exccpcionnlmente ; . 
mas por uma excHpç_iio, que h:t de ueoes•urimncnte ecr 
restriotissimn, havemos ' nós de dar uznauut0risa\'iío tiio 
ampla'? 

O corpü de engenheiros tem o seu regulamento, eg -
tndos 5erioa, methodo rigoroso; u. . artilllllrÍI\ tambem, e 
u lei corrc~pondeuto .ls exigeuciaa de habilitas,ões U.c 
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cada classe dou-lhes vantagens; ora, é cri vcl que um 
ofiicial que se fUjcitaose á3 fadigM necesso.rias ás ha.- . 
bilita<;'ões que autorisiio uma classificação mais vanta
josa, fosse, entretanto, oollocar-se em uma poeição ma1s 
desvantajosa 'l Não é de certo. 

Creio, portantv, que a não ae dar uma. excepçã.o muito 
restricta. a . hypotb.esCl em que se basêa a autorisação 
não póde realizar-se BClriamente, e portanto a. mesma 
autarisaçiio ou ha de fica:r se não de todo, ao menos 
qunsi de . todo sem objecto1 ou, paro. ser exercida mais 
:frequentemente, ha de . fenr direitos adquiridoe. 

Um dos direitos mais sagrados do official é o accesao 
ou por merecimento ou por antiguidade, e não ha. 
nad!l. que mais offenda, que mais . fira o officinl, sobre
tudo o official brioso do que a preterição, o pouco 
caso do veu direito adquirido n troco do nobre esforço 
de serviços relevantell, direito sagrado e precioso qui' 
os otficines zelão com o maior desvelo. 

Entretanto, perguntarei, essa transferencin ttmplo. de 
todas as classes, de tod11s as armas, aca.n•et.al":Í. ou não 
preterições, ferirá ou não esses direitos adquiridos, 
constituirá ou niio uma séria ameaça a isso que os 
officia.es tanto apreciiío 'l 

A autorisaçiio1 Sr. presidente, nada diz sobre a nnti
p.uidade ; devo, portanto, perguntar qual a antigui
dade ce>m que passará o offi.cial que seja transferido 
de uma para outra arma.. 

O Sn. MELLO REco : - Com a mesma antiguidade 
que tinha. :no corpo d'onde aahio. 

O Sn. DuQuE -EsTRADA TEIXEIRA: -Diz o meu nobre 
collega._ que com .a mesma antiguidade que tinha no 
corpo d'onde sahio. Eis, portanto, um só officinl po
dendo, com a protecção do mini~tro, causar em um 
corpo na mais graves preterições; 

Elle no corpo em que está_ n~o coa ta. antiguidade para 
obter o acoesso. O que faz'l Estuda o quadro das an
tiguidades e transporta-se egoisticaml!nte para outra ar
ma, afim de alcanç:ar o accesso, que não tinha naquella 
em que vohinta.ril\mente se collocú.ra. Que posição, en
tretanto, se dá aos officiaes . assim . preteridos por esta 
passagem, que se concede a alvitre do intereessdo e do 
protect.or1 a nlvitre do ministro, que põd. e assim agar-

.. rar arbitrariame>Jte em um seu u.tilbado, e baseado na 
:mtoriençiío dadn por este parlamento, antepô-lo ac~ 
direitos adquiridos e preciosos 'I 

Sr .. Pr~.sidente, vou mnndnr á mesa uma emend3o1que 
acho mdtspensavcl, pnrn que quando passe e8ta. autori
eaçiio vá elln de modo a ser utilisada como auterior
méntc se praticava. Conformn-so com os princípios 
•la . jnotiça. deCJ!arnr-so q lte u tmns!erenciu só póde ter 
lugar passD.ndo o official com antiguidade menor do 
que n doH outros do me~mo posto dn nrma para que '·ai 
o di to oflloial. 

Assim elle niío póda passnr seniio no 11rimeiro posto. 
A !imit:<çiío, portanto, Sr. nresidente, deve ser dupla 
quaut" lt. antiguidade c qul\iJto ao posto. Isto além de 
H'!' conforme com n razão o 11 justiça. ... 

O Sn. MllLLO REGo :-Existe já. 
O 5n. DuQUE-ESTn,\llA. · TEIXEIR.\ : ~Para as armas 

es pcciaes uft.o. 

O Sn. MELLO REGo dá um apClrte. 

O Sn. DuQUE-EsTtt.\DA TEtn:mA : - Evita.-sc um 
risco. 

Entendo, Sr. presitl.cnte, que esta meilido. deve ser 
i;rn~ler~~etncnte exurcida, conformar-se ~om os principias 
uc JnRtrç •t, sendo em ver<11\r.le bem üwno do. contcm
vl'l\''-'0, ." solieit~trl~ do vm~nmcato o "ctistincto corpo 
<.~e olhc~an:; hraz1lmrus. E uao lierú. máo que atteutcmos 
"~ pratl,,:t~ c para os excm['lo~ t[UC em conccs~õcs :um
Iogas nos .upresc;rti'lo os nn•mc~ do nas~o parlnmento. 
Jmprtalenc!" ~scrJ:l conceder c~tn antorhttçiio sem as 
<bas re,tncçues qne aprescntct, c de <JilC cnnstnrú. n 
vlllc11d.a .. (Lll<J respmt.usamcntc m l•mct.lo ;í, illtwtradn 
l'otnml · s:ío c n cst.n. co.su. 

T~!llltu nlnumtlo lltt nttc n\~iLO rlos llllllls eollq,c:ns (niiu 
•:poHuim); mns espero qnc, "" J•m· mn ltulo ''''enpnnrlo 
a lribttnll ni\o tünh,o clttcitlntlo u mnteriu, c teulto ntt'o 
ec•·Lo Jllntl u tl.esvcnltr;:ulo t.cmpu tiio preeioso (tl<l<llll '"iu
•lu.-;, por ottlro hu1·críl cumptmsn\:ito uns predosa'· . in-

formà.ções c nos esclarecimentos que uos hão de dar o 
govemo, a, cófumissüo e. os distinctos oradores que to
marem a defesa da· materia. 

S<:uto:_mdranquUlo, po~qu~, 11elo menos1 prov~que~ a 
elue1daçuo de um(], matena tllo 1mportu.nte1 eluC!dnçao 
que espero terá lugar. 

Sessão eBn 6 ele ti'nllao. 

O Sr. Meno ltlat'tos:-Pedi a palavra 
Sr. presidente, não para fazer . um discurso, mas unica! 
m.cnte para sub~etter á consideraçií.G do honrado Sr. mi
~ustro do. mann~a nlguni~s observações relativas aos 
1mporta'?tes serv1ço~ pubhcos que estão a seu cargo, 
no que JUlgo cumprir meus deveres de representante 
da nação, e ~on:o tal,. d~ juiz e fiscal doa actoa do go· 
yerno: ne?l e oC!?~o d~zc-lo, porqt~E: a camara sabe que 
J~ nes~ tr.1buna, J& numprenso. mmisterial, cen8ur:1a se 
tem fe~o aquelles deputados, que, ciosos do . bem publico 
p~ocur':o, tanto qu~nto)hes é. P.ossivel, .esclarecer pel~ 
d!sct;ssao, nB que:;toes da adm1mstra.ção. 

Amda ha poucos momentos ouvimt•s o honrado 
Sr. ministro d~ marinha terminar o seu aliás brilhante 
discurso, deplornndo com mnl disfarçada . amnrgura 
o tempo malbaratado (em sua opinião) nesta tri
buna. 

Parece-me comtüdo que se S. Ex. estivesse mais dis
posto a fazer jitstiça, tanto a si como a nós applau
diria. semellutnte discussão como uma homenagem pres
tada ao aystem(l,de governo, e até como occasil'io azo.
da pari!. pãtenteài:' os recursos de seu talento. e ·illus-
tração. · 

A própoaito dis~o, t~marú a liberdade de j u~tifioar 
um !lpart~ que det ha d1as quando falla.va o Sr. mmistro 
do . 1mper1o1 e que S. Ex. contestou, por nttribuir ett 
ao governo a responsabilidade do facto de frequente
mente ter deixado . de haver sessiio por falta. de nu
mero . 

Eu creio, Sr. presidente, que sendo da lP.tra e do es
pírito de uossns instituições politicu.s que o governo do 
paiz per~nça. ás maiorias parlam~ntarest é evidente 
que o umco s1gno.l externo por onde se ilÓ!f.e conhecer 
que ellas governão realmente pelos mimstros que ele
vão ao poder (eu. estou f1~llando em tbese) . CO!RO seus 
chefes nBturaes, é a qualidade e a intensidade do apoio 
que lhes prestiio. O uuioo meio por <JUC tiC mnnifesta n 
confiança politica post:~. em um min1sterio é o con
curso nssiduo dos seus ptlrtidar:as no t.ro.balho ele afns
tar do caminho . do gnbin~tc todos os estorvos, con
curso este quo ú sobretudo imliGpensavel qu&ndo (lS 

g(l,binetes sn•citüo quesc0os importantes como acluDl
mcnto snncode. 
. Ccrtnmm~te, . s;. pr~sitlcute, ou uiio dispõe de sufli

Clcnto .npow pnr.:uncntnr o governo 'llte, }Jllm obter as 
mctlidns logi~lath·:ts de 'lllC _c:trccc, tl.e pe!ltle. do con
curso tlc udvcrourw~, c cntao será. o pnmmro n nüo 
querer continu~r 1:0 poder, ou cutiio niio reclamn esse 
apoio, c tlít lug Ar :1 crer que ~cus püt ,samentos niio ~iio 
exactamcntü. nquclles que su:t lingua gem nnnuncin. Em 
~otl.o o caso c ~ob.rc . o go\·crno, tlc <J u<:m se presume que 
e o chefe d11 nuuonn , c qm~ po~suc em gráo sufficientc 
a confinnç;~ dcs:n, que rcüahc a t'usponmbilitlntle UIL uu
scnciu. <lll<jucllcs de seus amigos, cuja Jn·cscn\':t bast11rin 
para que llouvc~se ~cssiío, c se prosc~uisse JIOS t.rnb:t
lhos rcco~llllll!!lllntlus como nccessnrtos, ou que l'Cnl
lumtte o sao. 

.sei bem que pMc-sc ;1llegar o·~omplos em contrario, 
se1 que gabinetes 8e tom cou;orvutlo no poder sem 
mu.ioriu, ou CQUl nttüoria iusiguifica.nta; que no no:::~<· 
paiz, cn:_ lS!'.ü, o .mi nistcl'io t.eve apenas a seu fttvor, 
ClllljllCStocu tlu CL·Illnmça, tluns Oll Ires \"otos, c se l\(!ll

~OI'VU\1 qucrc 11•lo tah·0z. natumlis1tl' oqui um }lrccc<lcnll' 
culohru na Iuglnlcrt'a; man um caso ioolttdo, em époc:t 
tiw ddl'ut'ellt•• da ;tctnn11 11iin lmhb. Oltlro bom divt.•roCl 
foi o jli'Ocudim~ulo <lus c~ltulislnll que comp.unl1110 <• 
gtthiucto tlc I~ •lu De;:umhrv lle ts;,s, twligu~thmlo por 
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mnis uma confirmação · sole nine das boas pratiMs do 
r.eghnen re. presentativo a ~na. larga. experiencia. doB 
negocios publicoa, · e seu perfeito conhecimento dos 
deveres e direitos do governo. 
~óde bem ser. que o direito que incontestavelmente 

assiste ia oppos1pões de recllSar-se em casos graves e 
excepciono.es a. concorrer a.inda. que . indirectamente 
:para que se realizem as vista: do governo, direito que 
só ex.iste quando ~e. trata. de perigos ingentes para o 
EAtado .e as instituições, póde ser, dizio. eu, que este 
direit() seja. . susceptível de inconvenientes sérios, 
'lua.ndo mal entendido e mal a.pplicado, mas não me 
julg;:~ habilitado paro. entender de antemão que deva 
~er . absolutamente rejeitado por ser perigoso, quando 
e certo ~ue dados certos casos pôde tornar· se necessa-
rio e initspe11aavel. . 

Pondo termo :í. digressão, procura,-ei ·obedecer aos 
collselhos, para mim ordena, q_ne no final do seu dis
curso acaba de dar-nos (I Sr. mmistto da marinha .•• 

. O Sn. MnusT. no ~A ~ARil'iBA: - E' disposição do re
gimento e niio conselho meu, e menos ordem. 

O · Sn. Mt:LLO MATTos·: - ...• cino-indo-llle estricta.
mente á. materia da ordem do dia. "' 

Examinando-se o relatorio do honrado ministro e os 
ma.ppa.sque o acompanhib, o pri.llieiro laoto qne att.rnb') 
a attellçiio, sl\scitaudo bem fundadas e lnmentaveis 
apprehenaões, é a extrema deficiencia. de officiaes que 
se observa no ·corpo da nrmadll, deficiencia tno con
sideravel que quo.si atti11ge á. metade do total dos 
quadros . .Assim, Sr. presidente, de · 52t officiaea de 
~dM .as graduações que devem existir no quadro or
dmano lia apeJ:Jaa 272, fnltalldo 2~9. 

(Ha am aparte.) 
Pouco importe. que o maior numero das va.<ras s11 dê 

nos postos ·.?e 1 •• e .2•• tenentes, pois sendo est~ ultimo 
:posto a umca porta. por onde se entra para. a armada 
e . c! ar_? que, . niio correapolldendo o numero dos officiae~ 
que vao sendo recebidos da escola. de :marinha ao dos 
que são promovidos aos postos superiores, e não de
pendendo essas promoções dos postos superiores de ba
'Verempouco~ ou .muitos \•~ e '2•• tenentes, sempre qtte 
hou:er defic1encm de offiClaes, o pbenomeno só póde 
mamfeatar-se nos primeiros postos; ahi é que se ha de 
rcve~a.r a falta de pessoal. . · 

AJuntando-se aos nlgnrismos q_ue P.U já citei os do 
~uadro extraordinu.rio . (que devendo compôr-se de 
,5 offioiaes, só conta 21 ), temos. qne sendo o totnl dos 
dons qund:os Mu e>fficiaes, em ambos existem sómente 
293, .vindo a faltar 253. O simnles enuiicindo desta 
:fnita exprime toda a sua grnvidâde e falia m[l.is nlto 
do que qunlquer commozlt.!l.l"io. Pol" isso niio me demo
rarei :1. Olltt!nerar as consequoncins obvil\s que tlelle tle
corrern, o prejuizo do serviç.o1 o oxemplo dusnnimmlor, 
n diiHould!\do de manter :~ <lisciplinn c :1 itHI"t\C~.l\o 
d~• !orçus da tnnrlnlul, o espírito do corpo c . muitos 
outros. 

Soi b~m~ S1·. prcsillcntc, _qne o fncto n:io é novo, c 
fJHO mn1s ao uma y~;., t~m sido nccn&ado e lH>ncntmlo, 
'tOttwelmcnte no relatotio npresontll<lo no anuo pass11do 
peh Sr. Bnriio do Cotcgipc. 

As causas co1mcxas n ~ue é devida esta dec:vlcncia 
tlo. corpo da ttrmada e caún uma dt\B . qnaes é sum~ 
ciente para qxplic:1-las si'io couheciJas ... 

O _Sn. HomuGo ~~w~: :..._Por exemplo, o syst.cmll. 
~<egutdo na 1·corg:w ~>açao dn escola. 

O Sn. liTEI.LO !IJA1'l"OS:-Ju5hunentc, o nobre depn
t~tlo pol· S. l':nllo .neaba de indicnr. urna uas duns prin
r•JmCs . 
. S_r. presidente, eent~o. n cscoln do ma.rinha lmhilibçiio 
tml!spensnvel dos otircw.es ~~~ armada1 qua os niío pó,{e 
receber de out:·11 procedcn01a, é claro que o riO'Clr U3.B 
condições postas :\ :H:hni~~iío dos aspirantes c a ~xuge
rnçií.o do pl"ogmmnlll de ensino desPe ~stttbelccimento 
deve afastar .dn cn rreira todos aquelles que, pos~nilid~ 
,·ocnçi1o para !l vi<.! a 11<:> mar, nií.o se •;cntrm com forças 
·pam arrost:tr esscu cmhnrnl'os. 

Aliimo·lne n n~severa-Jo , Sr. presidente, k , ·isra dos 
ftlctos ::mtcl"im·cs !l poslerionl! á rcíorm1~ dn escola; á. 
vi~ta das opinio'Jcs muito competentes dos mini&tros mi-

'.f!onJO v 

litares e paisanos que têm occupo.dó a ps.sti d11. :ma
rinho., finalmente á. vista. do voto desta camara con
signado 110 ~ 18 do art. 5• da lei n; 11836 de '1.7 de 
Setembro de 1870, o.utoriRa.ndo a revisiio dos regula.
ll!-entos de 1858, no sentido de simplifioár-se o en
Blllo ... 
· O Sn. Ronaroo l;rtvA.:-Apoiado, e~se foi o pansa
mellto da. a.utorisação. 

O Sa. ·MELLO MATTos:- Para mostra-lo, peço li
cença para ler o proprio texto do artigo. (.U.) 

O Sa. MrNr&Tll.o nA. M,\1\lrlllA.:- Foi o que se fez. 
O Sn. MELLO MATTos;- Ptl1-dôe-me o nobre minis

tro,, ~u chego · a uma conclllSão . absolutam.ente con
traria. 

. Qua11rlo Sll trato. do ensino que deve dnr a escola. de 
madnha, co11vem niio esquecer, Sr. presidente, cir
curnstsncias eapeoiaes que niío podem deixar de exer
cer decisiva influencia no prorir..lllma deaae ensino • 
Com effeito é .mnxima corre11te q~e s6 o mqr faz ma"ri-" 
nheiros, isto quer dizer que aõ ha.bitos persistentemente 
a.dqniridos a bordo, e acfq airidos nessa primeiru. qua~ 
dra da. vida em que nossa natureza ainda flexível fa
cilmen~e se acoommoda ás condi?õcs estranhas de uma 
nova vtda., é que podem constituir o verdadeiro officin.l 
de marinha. 

Ao mesmo tempo, não sendo os nossos officiues edu
cados eomo oo11vinha no mnr, e dependep.do a profis
são marítima di!B aptidões individ11aes que essa vida 
exige1 embora se possuão todos os conhecimentos. re
qtterictos1 convem que os estudos eatejão terminados a 
tempo em que áquelles qne por falta destas aptidões 
têm de renunciar á carreira, ainda seja possivel o pro
curarem outra applica\)ão para suas facUldades e acti
vid!lde. De outra sorte maiores seriio ll.inde. as diffi
culdades para ~e encontrar quem quizease arriscar-se 
a eventualida!le~ ti'io J!reca.ria.s. O enaino, pois, · da es
cola de marinha, suje1to a essas necessidades de idade 
e de tempo, niio póde exced~r os limites do stricto ne
cessario. Aqui apresenta-se outro . problema, o que é 
que constitue o stricto nllcessario na educa. çiio do officilll . 
de marinhn~ 

Sou o primeiro, Sr. presidente, a. reconhecer minha 
inc.cmpeten~~ia {11do apoiadoa) .••..• 

O SI\. RonniGO SILVA. :..;..Eatã. fatiando muito bem. 
O Sn. MELLO MATTos:- . .. para aventurar juizo sobre 

mt~.terio. tlio eapecia.l mas a oEiniíio de pessoas muito 
competentes, mantiàn por muito tempo, apreeentada 
com notavel uniformid>tde, .nnxiliada pelos f11.ctoe n Yeri
fieo.dos, . pr.reoem-me crilerium sufficicnte p~ra esta 
apreciação. 

O Sn. MINISTRO DA MAI\INUA :- Acredite o nobre de
putado que o que se fez Íe>i de nocordo oolll 11 opilliiío 
uno.uimo. dos homenr. mais autoriea.dos que temos. 

O Sn. MELLO MATTOS: -·Do conAelho ele in~truC)ÍlO 
da escola 'i · 

O Sn. l\IINJSl"no DA M.tnlll>a.l:- Sem duvida. 

O Sn. MELLo MATTOS:- A o~tc respeito bn umn pon
dero.çiío importante n :ta.;er-se, 

Sr. ptesidente, & academia. de marinhtt niio é urn{l fa
culdade do mnthematico.s, é uma e&oola esseucialmente 
prntion dentinnda a preparar navegadores e officiaos de 
nrtilharia. Homens tíio competeutee como o Visconde de 
Inhnúm111 de glorias:~. memorin, têtr. entendido que as 
mntbemnt.icns puras, a · tbeoria completa dn mtvegnçi;o 
e o conhecimento scicnt.ifico da arma de artilharia são 
as basca verdadeirns d:1. hnbilit.nçiio prolissionl\1 do olli
cial de maTinha.. 

Accumulnr mt~teria.s no progrnmma desse C'1Bino, 
querer habilitn.r igunl e iudistinotamcutc todos os offi· 
ciaos de mnrinha pura todns as •!apcoialidndes do variado 
serviço das dcpendcncias do uma rnlltinba do guerrn, 
é procurar · o impoesivel. Em ulli\uns onsos ex.copcio
nncs ~c a semente cahir em esptritos dn&ses que uma 
orgmüeaí'iío peculiar inclina pura a soiench1, por amor 
da pt·oprill soienoia, póde produ::ir nlgum resultndobri
lhnntc, mt\s {; força rcoonhccet que esses casos scrl\o ra
ros, o que em geral o estimulo para o trnlmlho de (iUU.l-
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42 A'P'PtN[)tcE. 
qtier. 'orderi:l ·que ~eti sêjbi {c. utilidade positiva que delle 
riiliiiltil: 

0-·Sn .. Ro»lu\:o:·SILd·r-' E podem sahir 'da· escola 
muito bons" "ótficiaes •de··ma.rinha· seiif :!f\!: sejão' ·aabi.os 
profundos. 

O Sn. -Id:ELLO MAnos:- Certamenie •. ·A: sciencie. ab
stracta difficilmente se adquire e facilmente se perde, 
sobretudo q n11,ndo é aprendi~a só para responde~ ;L, exa
mes; A_ ·~ande l~i da divisíiô'do ~raballio , , é_J,mive.~_al. 
Os_ sablOs"elltudão·, os 'hó:rnens' prat1cos ap'plicao o ·ftiucto 
desses :estn!los. 

O que .fecunda as regras, aa tbeorias ensinadas e 
descoberta~;~ . pelós h~mens d~ sole!icia, é' a . pratica; . onde 
ellas ·recebem . a vida da appliotição. O culto dás ab
stracções scientificas níio se- coaduna com as ellõigencias 
de um serviço coJJ,stan't.e e · oneroso; nem os chl'd.ados de 
umti. res'poo,sabilidade incessante permittem ao espirito 
a attençiió e o · rec<ilhiinentó do estudo, e . aobretudo. de 
estudos mathema.ticos. 

P&iece-me, portanto, . que ititr(1duzir no curào da 
escola de marbiha toilo o cyclo dali aoienoias mathe
maticas· niio é util.nem nccess:uio~ A difficúldade de 
conserVar esses conhecimentos, que não têm applicação 
na vid:i. pratica; a di l'ficuldade de . adquirir toda a. 
instnicçiío que se exige el'il um curso sobrecarregado, 
nii.o pode de1xar de arredar du. escola muitas vocaçõe~ 
para a vida do mar. Ha ain~.a mais elguma co'usn. 
Não é possivel que os exames sejií.o satisfactorios. 
Todas as vezes que ns _leis ultrnpassií.o os limites 
ra:zonveis de uma justa · severirlade, os executores são 
coagidos pelo sentimento innato da justiça, pelos 
reclamos' da oonsciencia e da equidade natural, a res
tabelecer o nivel normnl dll.s · cousas, modificando-as 
na pr11tica por uma indulgencia que ningucm póde 
condemnar. 

Os estudos . da academia · de · marinbu forão regidos 
até · 1858 pelos estntutoa . de 1 de Abril de F96, qne 
haviii.o estabelecido um justo equilibrio entre as .theo
rias e a pr Jticr.. 

A camarr. sabe que em 1831, prcdomi:1ando as idéns 
de ~overno barato, se C<' nsignou na lei do orçnmento 
de 15 de Novembr'l um artigo supprimindo a ucade
min, e reunindo-a ú. escola ruilitnr, reform:>. cstn 
realizada pelo tiécreto de 9 de 1\I:>.rço de 11:!32, que, ent-re 
os q_uatro cursos que eBtabeleceu, a ~abc1·- de wathe
matlc:ts, militar, tio l'ontuH e calçuda;; c tie comtrucçi'to 
n:tnll, deHtinou o pnmeiro :í. mnrinha. 

Era esse curso de quatro nnnos, l' <le con[vrmi•lade 
com o caracter tln .;poca, o ele:neuto theorico Llon1in:l\':t 
aboo.lutumento o enóino, sendo '1 uc c~tc t'n>Íllo. cot'l'él'
!'Oillli:t pcrfeitnmci1te 1i tielo!uu ,inuriio de cm·;o mathc
m:~tico . 

Pouco tMt!on, porém, que u c':pcriencin tlctnuw-h·:tssu 
n incxeqnihi!idudc tio plano, e o decreto tlc 2'2 de 
Outubro <lc l~:J3 pôz-lhe tel'lll0 1 continunnrlo em Yigot 
ti'ahi em diante o progrnmm;t tlo ensino de 17\JG. 

Em I Sq9, o Jinutlo conscll>ciro l\bnoel Fclimr<lc de 
Souza e 1\lellu, tmnbcm lente tle umthemutic:> ', além 
de ser um homem de esbtdo do u !ta capaeida• e que 
em cuuhecimentos do HosHu administraçiw r •. itilr de 
lerra c mar por ningucm foi excedido no p:1iz, <luCl'e-. 
ton unn 110\'ll rcformll ,[a e~coln de 11wrinha, mas 
~empre respeitando o mesmo progruffiliill de ensino. 
que ~6 \'Cio a s~r supprimido c Hlb., titwtio em !Sf•S. ' 

Creio bem, S1·. presidente, qtlll c>~e l'l:lhu de cstlitlos, 
que servi o durnnte sessenta annos ptu·a prepur~.r oHi
cittes de madnha cttpazes tie tie!lclllpenhar IHll'f<Jitnmcn
te todas ns commiusii cs qnc lhes fori'to incnmbidas, de 
paz c de guerra ; <ttle foi considcrndo bom por tantos 
ministros illu~tradoa c perfeitos couhecP.dores dus ne
ccssi<l.ttti•J" da marinha; quu dirigi o " ctincuçiio militar 
da mo.ior parte dos ofliciacti <lUC com tanta honra pa:·u 
si c para o Imperio ncabiio tie snstentttr tttnll longa e 
gl?riosu. CHH1J>~nhtl 1 i~lustmti!l p~n· tantos feitos d~ he
i:btsmo c pen~-!~: c reto,. Sr. pre~ tdente, que esse pl>tuu 
de estudos vodln ser fac1lmente ttcotnmod>itio uos pro
gressos clfectundos 1110dcrnamente no scni\'O uaval. 

Em todo cnst', Sr. prcsitientc, teilho um· i tio a pessons 
eotnpetettte~, iL ollicine~ do mal'inlm illnhtmtio~, •tuo do 
curso nctunl mniltlS matcrins potliiio H<'l' uupprilllitl>w 
sum prejuiw !tlgtttn. Ainda uma vez citurei u nome du 

lilustí:'e e •eiiipre lembr:\.llo' alrliir&ilte .g_tl.e dirigia. are
partiÇão da Illarinb'a.;em 186'i"e · 1862, ,e bem assim o 
parecer da. com\:nislliio" ilioritnbiila 'por ·.caso benemerito 
Illi,nistro de organisar o plaiio _de. r!JfÔti'iia d~ esco1a, 
que· Bl~ encoiitl'a no'' relátorio de '1862; e· qile 'professa 
essa. opimiii); 

Disse-nos; porém,' o nobr&_ ministro; que'ha"ia. segui
do .a. opiliiiio do conáclh:o à e instrac9iio d~t ·' eecóla; se
gundo o qual -não se pótle' d\lipensar nenhuma das ma
terias âo pll!no de' 1858. 

Serei sempre solicito eni fazer a devida justiça aos 
dignos le!J-t~s da. eail()la;.'d~.marinha; m~s 1: se eufôrn o 
nobre · müilstro, _ ,anteli de abraça.!.' o J)arecer daquelle 
conselho, eu óreio que desconfidria·aigum tanto da .na
tural tendencia que se obset"Va' nos 'corpos· docentes de 
procurarem elevar . pela extensão do ensino n· im-por
ta.noia scie!ltificlL do estàbelecimeiito a_ gne pertencem, 
cujo· b'rilho se reflécte . sob're seu!> ·meinliros. 

Creio que procuraria antes a·oplnião dos generáes da 
armada mais · instruidos· e· expellientes; e cuja opinião 
formn.d~, não ·na ·cadeira do ensino; mas na plena· ac~ 
tividade da profissão, seria mais• satisfactoria nü que 
toca ás necessidades reaes do ser>;iço. 

Devo observar, porém, que alludindo a um senti
mento natural do coração buma.no; mas ao quAl pare
ce-mP. que poeso attrlÕuir o vicio que evidentemente 
existe no actual estàdo do ensino maritimo .... 

O Su~ MINISTRO DA. MAniNHA.: -O que o nobre de
putado chama vicio pratica-se em todos oa· paizes. 

o·sn•. MELLo 1\lATTos: .~E' mesmo o nobre ministro 
quem no seu rélatorio se· incumbe· de fornellêr-ilós pro
vas do contrario e mais argumentos llt'ntra si, nas infor
mações que colligio sobre o cst.ado do ensinó ilnval na 
Inglaterra, na França, na Russia e nos Estados-Uni
dos. Só ns, França o ensino assume proporiJõeã seme
lhantes ás noMsas. Na lng:laterra tem-Fe1 é certo, nug~ 
mentado muito o ant'go progrumma· de ensino na ma
rinha. Mlis esse augmento foi feito de modo tal qu~ eu 
não teria difficuldnde nlguwa em conéól'i·er cóm o meu 
voto para· que fosse ndoptadó ent-re nós. A Inglaterra 
Iaz uma distincção importantíssima entre os estu.do~ 
que se reputtlo indispcnsaveis ceonstitucm o curso ohri
<Tatorio e os estudos de um curso fncn.ltnti,·o que o of-
1\cial upraveita. quuudo convem, úm; (lUc em compen
sn~~iio lhe asseguriío certo direito de prcferencia nas 
promoções. J:í se v0, pois, que o exemplo da Inglaterra, 
longe de aproveitnl" iil jlllteccr da escola, sen·e p:U':L 
cotnb~ttC-lo con1. va11t~gcm. · 

O nob>'e 11tiuidro, autMi~n<ló :t si111plificar o ensino, 
deixou-o como cstavu., limitan<h-se n mudar a culluca-
\'lio dt· ccrtás lllatcl'íãs. . . · 

AiudtL mnis1 S . Ex., em Yez tic Eimplificnr o ensino, 
introJ.uzio no progrnmtna mnis urna mnteria Hu\'a 1 isto 
é, mnis. um cxanw, muis um terror1 uggravant!o o mal 
<]IIC deveria ourur, 

~i·. presitiente, cu c~t.ou bem certo que o td!icinl li~ 
mariultn pred"n muitu~ 1·ezc." de rec.orrcr Úq tioutrinas 
do dirdto iutcrlllwio.lal. Mas, c ni .. to dou cuufi:ltltt
mente a mi11h11. opiniiio, tl cadcim crentia pttru. enoino 
do <li•·eit.o internacional er:l pcrfeitnmcnt\l tlispcH81lVel. 
J:llateri:t l'llOiomd, c~t:l pcrfeit11.mcnle no alcauce tiu 
qutlltjt\er espírito cuhivatlo1 o muito m:-iu do ollicial 
du .mttrinhu. l\ quem tts mat-l>Cmat.ic :t~ ttlm desenvol
vido n• fllculd:ulc~ do r:4Jiocinio. l'ur:~. que, pl>ia, aug
menttu· umtt cadCII'll contl'll a letm cxpt·es8tt d>t nuto
tisaçiío, nugmentnr a tiespeza f'cm antorisaçiio, e su
jeitnr o ollicial de muriuh:l a mais um exume, a wnis 
lUlUl. an~a, nas u~clSina~ c.ondi\'õos tln!{ de mn.terh.t'! c~son
ciaes como as de a~tronomin, balisticu, etc. ? 

loto, Sr prcsidl•nte, é complicar e niio simplificar. 
Aiuün mai:!1 o illmt•·c dcput:tdo pela B1Lhia, membro 

•1nc foi do &":Lbinctc de 29 tlc No\·embro e antcoessor tio 
nobre milnstro, aproveitando 11 antorisa1~ão · (jtlC j6. .li 
{L ctnnnm, · íez efleotinL a crc:t\~fío dos . oollcgiou unv:tes 
como meio de shnpli!icar o curso superior da marinha, 
e assegurou nos ulumuos 1lcs~cs · collegios o. prefercncitL 
nas matriculas dn ttcmlcmia, Om, ~r. presidente, 
<JU:>.ndo so trata da facilitar 11 tlcecsso 110 corpo tia ar
mnt!n, osto pri\'ilc~io ti pl'lo mcnt_'s inopportuno. O que, 
poróm, ou llÍÍU compt·ol!untlo 1 o quo me ptu-ece nlla
mente prt•Jut!iciil! lll>s !in~ <111c tt lei tcvo e111 vi8ta, ti n 
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disp~sição que vejo no art. 13 ~ 5° do · novo regula
mento ·da eéélO!a, promulgado :··pelo ·.nobre ·minil!tro, e 
que tt:a~sforrtJà a prefer~cia em ID.onopolioi . niioõad
mittindo na escola de maçillha. senão os ·'llilumnoa ·dos 
colleg!oá navaes. . . 

E~~e pens~m~nto,; cxcessivaiÇente centralisttdor, é de 
maia . a ,mais . e.bsol utamente co~ttatio .ao .pensamento da 
creação do& collegiGs p.avaes ..• 

O.Sn ... Mm~.no,J!A. MAiUNffA: ~ Esta:interpreta.Ção 
não é exacta.. . 

o Sn. MELtO MA..TTOS:--:- Perdôe..:m.e v. Ex., aqui 
tenho o dêéreto. (Lê.} · 

0 Sa~ •MINISTRO.DA ·MAIUNBA.: ....; .. 0; )'l.!gilJamento . da 
escola ·Illl,l.nda .admittir .todos, nquelles ,que .estiverem 
no <Jnso do·axt. -17 do;regulamento do. ,exter~ato. 

O Sn; MBLtO MATTOS: -'-·Mesmo. concedendo que o 
nobre ministro se pos~a defender neste pcmto, em . todo 
o ca~o não destruiria seniio a . metade da -minha ob- · 
jecção, porquanto é claro que · d'oro.· em diante os can
didatos á admissão na. .escol;~. de marinh!l, s~jn g:xnl :fôr 
a província do Imperio ew que reijidiio, biin de virfaller 
os seus ex~~n;~es na çôrte .... 

O Sn. MINI!irn.o DA MARINHA. : -7 De mathematicns e 
geographia sómente. . 

O Sn. Mf.LLO ;MAT-ros :- ... e . . a. _CII,mil.ra sa,be _que nu 
contingencia. . de serem ou não ·aceitos nesses . exames, 
é provavel que muitos recuem a\). te o receio de fazerem 
longas viagens n.usÉmtnndo~se do ~eio ·de suas flliiiiliM, 
de f~erem il~spezas 'U.vult!ldaà, tudo inutilmente, de 
sorte tine ,esta.reform:t,se n.ão 'é pr~judicial, pelo menos 
nenhu.m ~enefj.cio produz dos que · se #IJha em mente 
conseg1,1ir, Q.utr8.!1 causas ~l~m _do ,systema ,do ensino 
da escola de marinha co~;~correm cnq.entemente para a 
decadcncia ;<lo .corpo da. IU'pln.dn. 

As cqndiçõos 'lne o Estado offerece no tempo scep-:
tico e ça!oulador em que viveinos aos officiaes de ma
rinha atn coxppens1~ção dOs .duros trabalhos du. vida do 
mar,não co~respondem por,certo no sacrificio que exige, 
nem 1\a re~ponsabilidadea que impoem. 

Vejtlmos, porém, agora. ' como pretende o Sr. minis
tro · d& mo.rmha remover . estes males. Vê-se do rela
torio que S. ;Ex. entende que sil deve nlterar a. lei de 
promoçücs, e assim pensando preferll o syateml\ · de pro
moçüo por antigl\idade n,bsoluta para os ofücines ge
neraes, o pelo erinoipio do merecimento, que S. Ex. 
chmnn. synwatluco e eu odioso, . nos postos nnteriores. 
E' certo todavia que S. Ex., considerando o justo lneio 
como o vci'tladoiro onminho dos estndistn.s, couteutn-se 
JLI\ pratica. co1~ o projccto de lei apresentado pelo Sr. 
1\Llrii.o tle Cutogipe ua s~süo do senado · de \6 1le Se
tembro tlo 1111110 pussaclo1 o o aceit&. ·in toium1 p!ua que 
o .•UI't>iço . dns prntnuçiie!i no corpe> du. armad1L niio con
tinuo ~~ ~m· regido pelas resoluçües de 20 de Outubro 
c 5 de Novc!llhro. de 1796, c pelo alvunt de 13 do 
Novembro de 1800, . legivlaçiio viciosa e annohroniot~ 
•tllll S. l~x. \lntomlc nlíu estM· de Rilcortlo com o r~girnon 
e ns institui1·üc~ nctnncs. . · 

O prinoipio dtl promoçüo por .nntJg~>idnde em tres 
vagl\ij de oi\dllo qnt1tro !J\Ie occorrerem, 5endo n. ultima 
preouohidn pelo mereeimento, íoi estltbelecido eómente 
pelo nlvar1~ de 13 do NovP.mbro do 1800; porqu1tnto o 
t!c 20 de Outubro lle 17\lü havitl. mandado promovot• 
por antiguidade · súlllellte ntó no post.o de capitã() de 
fmgata. Aqnelle :ti var:i foi vttrins vezes confirmado 
J>Clr. lep:islaçiío modorim, cspeoiulmente · pelo decreto 
11. 3, lü!J de 'l9 de Outubro de 1863; e como ú !L unica 
parte da lcgis)lu;iit> que S. Ex. cita que está em vigot, 
uiío oompt·chendo como Sll vurifi :;;L este antagonismo 
com o nosso n.ctunl systemn de govemo. 

O projecto do :C'r. Bariio de Cotegipe, comqunnto 
:uiin o tenlm . neste momento bem presente, pnreco-mo 
r1ue reduz :1 proporçüo nntign nos termos sP.guintcs.: 
um qunrto por mer!Jcimento e trcs ·qunrtos por auti
guil1adc até no posto de eapiti'.c;" tcn!miP. inclusivo, me
tade por nntignidr.tl<! c mdndc por merecimento nos 
pu~t.os do oapit~lls . de frngntn. c do capitucs de mar e 
:.,:nerrn, C unhi ['tll"iL eim11 l!XC}Ue O principio cl!L anti
guidade. 

A idét~ que tliotn eotll re~orrntl é a mesma que pre
domina em ontr1i ÍllllO\'tt'i'ão .. igunlmento pl'econiendn 
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pelo nobre ministro, isto é, a :faculdade concedida ao 
governo ' dt;; r.~fl?r.IIIIl~ : ·~IIIÍ.l!istra~~el).~, ,co.~ . ~;;tas 
~ompens119oes ·pecun1ar1as, .os oJiicll\llS :que, hqti.Ye.rem 
l::l.lca?-Çado uma idnde_. det,el'IXI.in:~,da., !1Q~,1Wn; 1 t,e,n;p'l?. ~e 
,se~vJ.Ço. ta.mb!lm prev1st. o. ,f.eço1,IlQis1 :ll_ oe~ç:~, . n~.-a..~P
!Phcar as • m~n~as obser.vações. ·ás .d!JII!, .f~r~s. 4,e~te 
;mesmo pti,DOlpJO, que ,se .chama arbl~rio. 
1 Niio. acredito, .Sr. , pr.esidente,.:nos_..~en~fic.ios qne, se 
1esl!era . de semelha~;~tes .·Jl!edidas, . iPPhtetJl!lo . ,!lO _,:go~eo 
iP~tz: em . ,q~e •o;patronato .aabrllpl,lja . ct~ns.W!teq;upite. o 
jdire~to . e .a.Justl~a. · · 

O Sn. :RonmGo SxLvÁ: -·E' verdade. 
O Sa.,MEL~oo. , MA·uos . : .;._A id,éa da. promoção por 

:merecini~ntq eetá b~m . e~tudq.#'~~~,tr~ ~ós;.e.t.Odos sa
,bem, de. ,que l_on,~a. ,hl~~o:pa_ ~e preterJÇoes lll,j\}Stils, de 
.esbulho. de.· ~e1~o~, ~ ~m s1dq semp),'e funcf!!a. ~1'-lllla; e 
!devo_ .decla~ar que P.el~t m\'iha parte, Sr. ,preSidente, eu 
.tenho umo. .,rep_ugnanóia yrofú~dn c fuvendvel eni en.,. 
tregar a sorte e os. diié*ii dós .iifficlaeitá"mércê do 

:governo. . · ·· · · · · ·· " ' · · · 
Isto env_?lve, Sr. presi~ente1 umn. que,stão mais ele 

vada e malB vasta, a de saber s~ convem a. este paiz 
augmontlir a. ex~_esaiva . ~orça de que està ,. rhestido o 

, pod~r_ executlVo, a tal ponto que domina. abs.olutnmente 
a soc1eda~e. Quant~ ~ m_im,, estou P\lr~U.a~id_o<j,ue é á 

. !'os~a. . s~CL~dad.e poht1ca mata nrge1;1te o dirrun'!ilr-se a. 

.mf\uencul. dos . minittros, essa. . i~lluencia. pài'a i1. qüill 
tanto <:oncorre o numero dos meios de que dispõe, quer 
pam favorece:·, quer pam opprimir ós iudividl\os, e qtJe 
llle dá. como a1·ma~ quer ns empr~gue para· o bem, quer 
para o mal, aR paixões e as esperanças de tnntn gente. 

. (Apoiados.) Cer~!l.lllente o governo, qu,o qonhec_e,as v'an

. tagens que dah1. lhe .provém, faz . e.sforços para aüg
, ment.ar a s.ua chcl}teht, lav.orece . o dtlsenvolviment.o 
da funesta. teudcncia .pam o ;funcoiwu1lismo' qúc Cõrtóe 
o nosso .p\).tz. · · · · .. 

Po1tunto; Sr. presidente, se em rwu. geral eu desejo 
que o .govcrno.-seja privado dos .meios de .inflt1cncia 
excess1vu que possue, de que não .depende o desem
penho de sun m1ssüo ,constituoion•l, · não' possb .con-· 
c~rrer pam ,que se lhe dê l;IULis um meio 9-e oppritnir, 
de perseguir, . de castigar ou viugai-~sj!, e i~to contra 
uma· classe benemerit:t. da pntrin. peÍos .. seus serdços, 
por suas . bqnrosns e nnnco. · desmentid.as ·' tr~.di~ões, a 

. classe dos officiaea de marinha. (ApoiadO$ :) 
O Sn. MINISTRO DA MAnl•~UA: - .Mas o . que tem isso 

com íi. p1;o posta '1 
O 8n. l\1Etto MuTos :-Çreio que n:1. discussão das 

leis de força, em que se trata de verificar o estado dos 
reout·sos militares do Im'Perio, vem muito a proposito 
o exame . das circum~tan01nH que prejudiciio ou enfra
quecem estes recursos, . bem como dos meios de re
movi!~ los. E isto parece" mil ser exactnmeul e o quo estou 
far.cndo. 

O Sn. MiNISTno DA. MAIUNHA: - l\Ius isso deve ser 
quando se tratar da. lei de promo9ü.cs. 

O S11 . MELLO MATTos :....:.Perdoe-me o nobre miniijtro. 
E~tou perfeitumimte na ordem, oprecinndo a p•·oce
denc.ill dos remcdios .quG S. Ex. propõe para. se comba
ter !1. decndeucin. da arl!lttda. ( Apoittclos.) 

O ~r ANTOli!IO Pu,\Do: - Esttí. blla·.1do m11ito bem, 
mas a diocussiío htL de ser arrolháda antes d:t res-
posta. , 

O. S.u . MELLO l\1,\TTOS :-Se é certo,· como pensa o no
bre minis tro, que a di!ficuldndc d::s promoções e um 
doH mot.lvos que des~ostiio . os olHciu;s, _e os aned~o da 
profhst:io, outros mc1os ex tstcm mma .JUStos, mms re~ 
o-ul:u·cs, umis certos mu seus effeitos pnra se conseguir 
g o·crnl deo~i~eratum. O exemplo autori::,ado dns princi
[l~S !lU\:ÕeB maritimus nos cstti. uponhmclo o Icmcdio. 

Sr. prc~iuento, a. priucipal.cat\SJ. da difl1culdade das 
}Jl'OlllOÇUCS Ó, 1.\ CXCCB~i~IL Ú~Sproporyi\0. que hn. ent~e ?S 
poa~os supcnores e os wfcnorcs . ~o .quaâro. O pm~cl
pnl . e !feito úc"te estado de cou:ms e conscr,.n.r os officl!les 
dnr11outc largos 11nnos nos . poHtos menos . :;n\dtmdo ~, 
qu!lndo c1!1 qualq1:er,outra cnrreir:.. o~ 1pçsmos. talentos, 
a mo~ma mstrucçuo, n ruc~mlt r.cttvtdad~ ,lhes nsseg;u
rnriiío .posiyiio ml\ito muis elcvud!t. 

A desproporçiío qno assigtmlo é realmente considera-
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vel e ni\o tem razito. de ser. A Inglaterra, que ainda 
hoje conserva a supremacia dos mares, julga sufficien
tes pura a suo. al'lllada tres classes de officiaes gene
raes. . Almirantes, vice-almira.ntes e contra-almírantes, 
e tres classes de officiaee de patente, 1 • capitães d' ar
mada, 2• c!lmmandantee . e 3• te~entea. A Frn.nça te~ 
igualmente tres classes de offimaes-generaes, e mais 
quatro classca de officiaes de patente. Os Estados~ 
U11idos, que ainda em 1859 não tinhão officiaes gene
raes, contentando-se com dar o titulo de commodore, 
pouco mais ou menos um chef$ de ·esquadra de com
ulissão, ao capitãe .da armada .que exercia o commnn
do superior de qualquer forçn navnl, tem hoje os mes
mos postos que tem a Inglaterra, cuja hierarchia. na
val sempre adoptou, solvo a circumstancia que já men
cionei, de haver por . muito tempo dispemado os offi
ciaes generaes. A Russi~ adopta o typo francez. En
tretanto no Brazil ha quatro postos de offioiaes gene
raes, cinco ~ostos de officiaes · de patente, além dos 
guardas-mnnnhas, que correspondem aos alferes e 2°• 
tenentes do exercito, o que põe diante do aspirante 1 O 
degr:í.os a galgar, e cada vez mais difficeis, antas de 
alcançar as honras supremas de sua profissão. 

Se no exercito, em que 11 subdivisiio das forças c por
tanto a razão de ser das patentes menores, é muito mais 
extema e necessa.ria, hn quem entenda que um posto 
do estado-maior-generai, e um de o.ffi.cial superior süo 
dispensaveis, já. se tendo propoPto a eliminação dos 
marecbaes de campo .... 

O Sa. BAnÃo nA LAGUNA :-Dos brigadeiros. 
O Sn. MELLO MATTOS:- .... e tencntes-coroneis. O 

nobre o-eneral tem razão, mas. eu mencionei os mare
chaes de campo com a idéa posta na orgauisação das 
forças de terra em divisões e brigadas, sendo certo que 
para que s. suppressão de postos posr.a melhorar a con
di)iiO dos offic1aes, convém suyprimir entre Od dons que 
~e c~nfundem p:~ra !I necessidade do ;erviço, antes o 
mfenor que o snper10r. 

Quant" ao posto de tenente-coronel, realmente elle só 
teria razão desernoanossos regimentos de cavallaria, se 
tivessem mais do que os dons esquadrões que ora tem. 
Como esses corpos estão organisaLlos, as tres entidades 
coronel; tenente-coronel e majo< apresentão ttma super
fluidade. Nos outros corpos a organisação por batalhões 
occupa realmente um commandante, um fiscal, o secre
tario, o ajudante, e. o quartel-mestre, e os estados me
nores da~ companhias, nos qttaes tambem se pema, a 
meu ver com razão, que um dos dous postos de subal
temos é escusado. 

Na marinha, Sr. presidente, o navio representa um 
corpo, mas um corpo que não póde por sua nn.tureza 
subdividir-se, como acontece ao regimento ou a o bata
lhão que operiio até podmcções de companhia. O navio 
é um corpo que na paz e na guerra serve sempre na 
sua indivisível unidade1 e no qual o serviço se 'distri
bue segundo sua qualidade, e nlio pele numero de pra
r;as em1,lregadas. 

A oihcialidade de um navio tJompõe-se do commnn
uant~, do immediato e do numero de officiaes. que a 
lota1'iio exige, e entre os qunes, além do serviço com
mum dos quartos, se distribue n insvecçã<l dos diversos 
serviços do bordo Süo tl'es categonu~, e portanto tres 
postos lhes correspondem perfeitamente. 

Isto posto, Sr. presidente, lliio sei que rnzões podem 
<>.conselhar a conservnçiió desse grande numero de pos
tos, que oreão 6utras. tantas difficuldades aos officiaes 
de marinha principiantes, e os atormentüo com o sen
ti.m~uto de uma inferioridade relativa em posição e 
direitos. 

Eviueutemente_ a diffi~uldade dt1s promoç?es seria 
deote modo se nao deatrmdn, no menos consideravel
mente attenuada, · e a situaçiío dos officiaes tornar-se
hi!l- mais commeda e vantnjo>a so o gov.:rno, suppri
m!da uma parte dos posteM de I" e 2°• tenentea, que ttli:í.s 
niio podem, e pot· muitos o.nnos continunráü ti niío po
der ser preenchidos, annuir a quo se fnça da despcz11 
actual uma distrihuiçiío mais liberal e mais equitativa 
em favor dos restantes. 

O go,·erno, que vô tudo isto, só nabo entretanto pedir 
arbítrio e mais arbítrio : renuncia á. gloria do fazer 
um beneficio real á. armadn7 p~~oru não considerar os 

ilelis males senão como mais um meio de estender a 
sua insaciavel autoridade, 

Tratando deeta materia., não devo prescindir de um 
ultime argumento_ éin ~avor da alteraçiio qne proponho, 
argumento que nao deixa de ter sua importancia, como 
tudo o que dtz respeito. ao decoro e brUbo da bandeira 
nacio.m1l. Eu quero fallar, Sr. presidente, daB questões 
de eti9.uet:a. frequentes entre nossas forçaa navaes e as 
de outras poten.ciaa, e nas quaes se contesta a gerar
chia militar dos nossos chefes de divisão .... 

O Su, BAnÃo DA Li.GUNA:-Apoiado. 

O Su. MELLO MATTos:- ... ,.. de sorte que as ili
visõea no.vaes do Brazil têm tido por vezes de resignar-se 
a uma formatura menos distinctn, o que de algum modo 
influe no prestigio do pa.iz. Aiudn bem que o. dignidade, 
a cortezia e o bom senso dos nossos offioiaes tem sabiuo 
evitar complic tções diplomaticas, faceis de dar-se, e 
que em outros paizes se tem dado. 

O Sn. BAnÃo DA L.tGUNA:-Apoiado, 

O SI!. MELLo MATTos:-Creio, JIOie, que esta reforma 
fará. mui~o mais ser~iço á marmua de guerrado, qu(l 
a nova lei de promoÇJoes. 

Quanto :í. rlesairosa reforma administrativa. dos offi
ciaes encanecidos no serviço, com os hnbitos do nosso 
g~v~rno, com o ~yst~ma do patronato, c?m· a eloquent~ 
cr~t1ca da expeneucm, espero, Sr. J.lresidente, que niio 
SeJa nprcseutad.a. nunca ao corpo legislativo semelhante 
propogta, e quando iosse e encontrasse camaras capazes 
de approva-la, seria. mais um attcnt:ldo ndministrativo 
que longe de acoroçoar o desenvoh·imonto da noss~ 
marinha militar, viria ~rejudica.-la. tão gravemente, 
que cu estou certo que nao poderia durar. 
. f\-pplaudo de todo o meu coraçii?• Sr. presidente, a 
idea de melhorar-se os tenues vencimentos dos offioiaes 
do ex:ercito e àn armada ; estarei sempre prompto a 
dar o meu voto para que seja condigna n remuneração 
daqnelles que consollHlm os melhores nnnos da exiaten
cia na sol~dão do oceano. em r~des fudiga~, daquelles 
que em tao pesado serviço arriscao ccnstant~ameute a 
existencia, a cujo ~ermo chegiio sem haverem podido 
conseguir sequer para as suas fnmilias um fnturo tran
quillo c e&taveL 

Mas eu desejava que em vez de pedir mais uma au
torisaçüo, o nobre ministro, usanilo de. sua iniciativa 
corr!o ministro ou como deputado, npresentasse o seu 
proJecto á camnru. 

O pensamento que s~ contém no ~ :t• do 2• additivo 
Ja commissão tern pnra mim varios defoittls. 

E' como já. dibse, uma autorisnçüo, e, portanto, h
constitucional, apezar de justificadtl por uma pratica 
táo conotaute como lamenta\·el e funesta. E além de 
ser uma autorisat;ão, não tem limites, e eu, Sr. presi
dente, não me sinto com poderes su!licieutes para trausi..: 
gir ~~;saim com na faculdades legialntivaa, da• quaea, na 
hum!lde parte que me compete, me reputo mero depo
sitarw. 

Outro defeito consiste na regra absolutu de que em 
caso algum o official de inarinba empregado em terra 
tenha vencimentos iguaes ou superiores aos do oflicinl 
embarcado. 

Parece-me que somclhauta regra envolvo um incon
veniente grave pnra o serviço, e uma gravo inju•ti1m. 
aos 'of!ioiaca que servem nos corpos do marinha que 
tem seus qunTteis em terra. 

Parece-me uma injustiça nüo dar a eesea ofiiciaes, 
sobre quem peaiio deveres onc.1·osoa e incC>mmodoa, e 
extenso. responsabilidade, as mesmaR vantagens 9.ue se 
o!l'erece ·aos ofliciues embarcados. Niio é só uma mjus, 
tiça, Sr. preoidente, é um erro do administração. A con
B8llUenCiiJ. é um facto altamente inconveniente e q_ue se 
traduz nestes algtll'ismos que coustiio do relatorw do 
nobre ministro, isto é, que no batalhão nava.l com suas 
dez companhias, que deveria contar pouco mais ou 
menos (1.0 oflicines, ha 1\{lenas 7. Ainda mais· eatrnnho 
é que no corpo de impenaes marinheiros, com 30 com
panhias, existem tiio sómente 3 oflioiaes. 

Isto prova que os officia.ea da arruada 2e eximem de 
serviço nos corpos de marinha, onde se achariiio om 
certa inferioridade par~ com os seus oam&rada!l. 
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O Sn. MuuaTno DA.. MAntNRA : - Isto está. prevenido 

no relatorio• 
O Sn. MELLo MATTOS : -Estou fl!.llanào em rcfe

rencia. ao ~ 3• do segundo udilitivo da commissiio. 
(U.) 

O Su. MINJ&Tno DA II:I.~RJNIIA : - Isso é de toda a 
conveniencia. 

O l:in. MELLO MATTOS: - Entiio o nobre ministro en
tende que é de toda a conveniencia afastar os officiaes 
do ~~~fviço dos co~pos de mnr}nha; equipUT!JX a um 
casttgo o. nomeaçao do officJal pura servil' nesses 
corpos'? 

O Sn. MINISTRO DA MARINHA. : - O nobre deputado 
não acha .que é mais commodo servir em terra do que 
no mar'l 

O Sn. Mr:LLO MuTos :-Além de que, o serviço nos 
corpos arregill!entad_os. niio é tão commodo assim, . pa
rece-me questao mats Importante, o saber se esse ser.
viço é ou niio necessnrio, in dispensa vel. 

::iupponhamos que a desigualdade não existisse. O 
q_ue "conteceri& '1 provavelmente que os corpos terião 
sua. ofiicinlidade completa. Seria. isto um mal 'I 

O Sn. MlNIBTno DA. MARINDA : -Todo o mundo ba
. via de querer servir no corpo de imperines marinhei
rod ou 110 batalbilo naval. 

q Sn .. MELLO Mu'T08 : ....;. Creio. s.?-e n objecção é es
pecJosn. O quudro do corpo. tem hm1tes certos que niio 
podem ser excedidos. Logo , sendo o serviço necessa.
rio, e devendo ser feito por 11lguem, niio comprcbendo 
a rnzão da deslguultladõ. 

O Sn. ÂNDIIADE FJOUKIM : - Apoia(lo. E' melhor 
que haja. excesso do pretendeu tes plll'a esse serviço do 
que que os officlaos o evitem. · 

O Sn. MEtl.o MATTOS : - Sem duvidn . .Além disso, 
o serviço nos corpos .de marinha niio é uma sinecura. 

O ::ln. MINISTRO DA. l'i!Ann~o.\: -Em todas as mari
nha~ do mundo pratica-se o mesmo que nós :ftlzemos a. 
este respeito. 

O Sn. MELLO M&TTOs : - O preenchimento da offi
cialidatlc dos corpos de marinha importa muito á· dis
ciplina e inatrucçiio desses corpos. A camarn. sabe que 
'l COI'po da imperiaes mn.rinheiros, principalmente, é a 
uuicR esperan9a da noseu. murinha de guerra. 

O Sn. BAnÃo nA. LI.Gií~A : - Apoiado. 

O Sn. MELLO MATTOS : - Sentlo ássim, só de~te 
co~ po ê q•.te hiio de aahir, nii.o só os marinheiros, mas 
t:l1r1bcm os artilheiros de nossa es'luadra;. póJe :::.lguern 
dm·iclnr que a. prcst!lli'B de offioiMs de merinhn ê in
dispansavcl pura que ns praças do corpo sejiio conve
nientemente lt\8truidas pura que sejiio satisfeitas as ne
cessidtldes da disciplina o m~ntida ::. regularidade de 
coaductn"' O com mandante do corpo , em uma iufor
mn.çãO que consta deste ou do passurlo relatorio, npre
seata comidornçüo~ muito procedentes , expondo as 
co:tsequencit•~ prejudiciaes da falta de ofliciacs .... 

O Sn. MINIS1'no DA 1\I.lUINUA: - l\Ias esses officiaes 
não d.evem ser postou uns mesmas condições doa que 
emi.Jarcii.o. 

O SR. MELLO lllAT1'os: -Então, n11nc:1 o nobre mi
rt istl'o poderá completai' n oflicialidndc desses corpos, e 
ficaremos no stalu quo. 

Sr. prcaidénto, fallo.üt!õ do corpo de imperia.es mari
uheiroM, c do.s CSJ?erunças que todos depositão nessa 
magnífica inHtitu1çiio, nii.o posso deixar de lamentar 
que o nobre ministro peça ~tutorisu.çlio para cotltinuur 
:o preencher o seu effectivo por meio do recrutamento. 
Esta nutodsaçiio afigurn-!e-mo desnecessaria no pre
sente. E se no futuro Ulr neceasario, o.ccusarú. a meu 
ver um ;!efeito da instituiçiio1 que cumprirá remover 
a todo o custo. As compilnhia.s de nprend1zes marinhei
ros silo o viveiro n"tnral do oorpo, c dovom ser cons
titui das no pó que se julgar conveniente· para poderem 
fornecer nnnunlmente oa contingentes dcst.inados u pre
encher as vugas cu.usadus pela morte, pela escusa de 
praç.11s invalidns1 o pela baixo. doa que houverem cou~ 
cluido o tempo du eorvlço1 bem como pelas deserções 

•ca~culadns pelo seu termo media, que tenderá a dimi
n1:_11r com ~ a~dar do tempo.Greio que este dcsideratum 
nao ,podera .amda por algum tempo ser alcan<>ado por 
motivos que não é difficil nem descobrir ,.. nem re-
mover. . 

C! teml?o de s~rviç? que o JFstado actualmente exige 
do 1mpenal marmhe1ro constitue um sncrificio ·muito 
pesado, a aqui devo '!fian_çar ao.nobre ministro que terá. 
o meu voto a bem lnSplradu 1déa oue se contem no 
primeiro ~dditivo da commissão, reduzindo esse tem-, 
po de aemço a 10 unnoH para os marinheiros, e 12para 
os grumetcs. 

Mas porq,_ue esse ~acrificio é muito pesado, e importa 
a c:mfisc~çao da .mru?r e da melhor parte da. existencia 
do ~mpennl marmhe1ro, acontece, Sr. presidente e é 
mmto natural, que os pa.is pouco favorecidos da 'for
tuna, que não hesitariüo em confiar seus filhos no Es
tado pnr!l- se:em alistados nas companhias de aprendi
zes. mn:mhe!ros .se as condiçõea .que s~ fa~em aos im
permes marmhetros fossem mais eqmtat1vas tenhiio 
certa repugnnncia n dar-lh.es este destino. ' 
. E' prec(so, _pois, q~e ? t.empo de serviço tios. impe

naes mannhe1ros seJa d1mmmdo~ 
O Sn. !IIJ~ISTRO nA. MAmNilA. dá. um aparte. 

. ~ Sn. MEI·L~ MAT'!'os:-Eu estou ate applnudindo a 
tdea lia cof9-mtssãc. POde-se esperar com confiança que 
quanto ma1s reduzido .for esse tempo de servir.o mai" 
facilm~nte se conseguirá clevm· as compnnhi~s do 
aprendtzes no seu estAdo completo. Ora, elevadas estas 
c?mpanhio.s ao esto.do completo, o problemt\ está. resol
v~do. Agora o quecttmpre exttmiuar é se o tempo de ser
VIÇO que a comtr..issno . pro\Jõe ainda. póde ser dimi
nuído. Eu creio ~ue sim, !1r. presidente. A difficul
dll.d.e qu~ h:J.,, cousJstc no tempo precis? para. se formar 
Jlm marmhetro, p:tra que o seu serv1ço compense as 
despezn.s do Estado, e na neces~idade de possuir-se 
sem,n·e um peasoo.l sufficieutemente adeatrado. 

Se os uprendizts lnttrinheiros forem conveniente
mente educados no !fiar, como devem ser, quando en
trarem· parn. o corpo j:í. entrüo como marinheiros jf. 
dispensiío uma grande parte do longo tirocínio que' na 
actualichdc é necessario, e o Estado póde deduzir do 
tempo de serviço o periü(lo que devia durar essa apren
dizag"m. 

Sobre. a n~cessidade de e~uca~ no inar os aprendi
zes 'lllannhetros, eu tomaret a hbertlt.de de ch~mar a 
attcnçiit'l tlo nobre ministro, e t1mto mais instn.nte
mentl), qüe vejo do reh1torio que só dnas compmthius 
estüo munidas du pequena~ emba.rcuçõcs proprias pam 
exercitl1·las no serviço mtlritim.o. Eutrctanto direi sem
pre que niio me parece sufficiente que as companhias 
de ap;enêlizes tenhiio essas pequenas embarcações, creio 
que necessitüo de mais nlgumtt .cousn, que é de serem 
aqmtrtela<:bs a bordo d.e embarcaçiio que mereça esse 
nom<.), de embnrcnçlio que sá.ia frequentemente r\os 
pOl'tos. . 

Só desta maneira acredito que possamos occorrcr no 
serviço nn.val do Imperio com um pesso.d udcquado 
tanto em numero como em hubilitaçüo. .A. gmnde 
questão é attrahir a confiança do povo, mostrar-lhe de 
uma matteira se.nsivol us vantagens que offerece ás 
bmílias sobrecnrregadns a institui1·iio das companhias 
de aprendizes,. e tirar no subscquente serviço no corpo 
de imperiaes marinheiros o que elle. tem do obnoxio á 
populaçüo, isto .é, a cxa.gomda durnção do serviço. 

Lembnuei á camnra que em 18lJ.3, 11a ultima voz qne 
o Sr. Yisconde de Itaboruhy occupou esta .pasta da m:~· 
rinha, em que prestou tantos serviços, tentou-se fazer 
alguma c ousa nesse seu titio, . como se vê do art. '1.7 
do decreto '.1· 301,. de 2 de Junho dllqnclle nnno, que 
passo n k . 

nArt. 27. Os imperiaes marini.Jeiros, que como taes 
servirem pelo espttço de seis annos, ohtcriio, ~e quizorcm, 
lice:.tça. em tempo tle paz para navcgnrem em navios 
mercantes, e não poieriio ser novamente chamados para 
o serviço dn marinha de guerra senão depois de tres 
anuo~ de licença. Os que completarem doze annos de 
scrvi~'o teriio as suas buix11s1 excepto ae quizorcm con
tinuar no me;mo serviço, e nesse caso J?~rceberá.i), ulém 
dos soldos competentes âs suns respeot1vas classes, uma 
gratificaçlío de maia um terço do mesmo soldo. Hn-
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ve.ndo.completii.do dezeaeis a.nnoli de_ se:v.iço.teriio. di• 
re1to . á sua . reforma, com uma .pensao .. Igual; á metade · · 
do re~pectivó -iioldó. ·" 

Bem sei, Sr. presidente, que estas idéas, em 18i31 
erão tmte• urrm ' :u;piração a tempos mélhores, um con
selho do.do ao ifutÜl'O . ·A instituição. ainda. não tinha 
adquirido o .desenvolvimento que hoje tem,·,Jlem con
tan. com o ·m:manoial -das companhias .de aprendizes 
marinheiros, · para ·refazer-se de pessoal, e ;tanto que 
deaapparecêrão•am 1845, quando se iez : n reforma do 
cortJO· 

Até hoje, de: 91U8 praças que o corpo tem recebido, 
mais de metade provém li" .recrutamento. Ainda no 
anuo pasB::tdo, • nem um só vah1ntario sentou pro.ç.1.1 
entretanto que foriio admittidos' 74 recrutas. 

Romper com esta tradição, assentar a. composiçiio.das 
equipr.gens da arma.da.em·.um novo plano mais.elevado 
em seu principio, mais util em seus effeitos pelo. cir
cumstancia de al?roveitar uma juventude. morigerada, 
robusta e convenientemente prepa.ro.da., . é uma tarefa 
digo:~. de ser comprehendida com enthusiasmo, por~ue 
a marinha de guerra. adquirirá assim novas ·garantias 
de superioridnde1 vista que. o moral das forças entra 
nos elementos lia victori:~. com muito mais pesQ do que 
qualquer outra circumsta.ncia. 

Seja-me licito nqui, Sr. presidente, e n. proposito da 
m:J.teri:~. de que estou tmtando, cbamnr a attençiio do 
nobre ministro pnr:\ umo. quest:.lo connexa., cheia lle im
portancia e de actualidade. 

Ha muito ~e obser\"a entre nós uma tendencia fu
nesta a sacrificnr-se a satisf~('üo du.s :aecessidades mais 
urgentes do paiz a interesses estrangeiros. Dir-se-bia 
que ha um:~. escola. entre nós para · quem a idéa. de pa
tria. níi.o é senão \\ma abstracçiio va.zb. de sentido, e 
que se obstiua em n.Jcanç·ar o banal e epbemero applau
so .do estrangeiro aindu. que seja ácusta da prosperida
de nacionil.l. N1io posso deixar de ettribuir a · esta mor
bida \'crversi'\o da& ·intelligencias a. política que em nome 
de pnncipios eco11omicos absolutos snffocon a marinha 
mercante bmúleira, sem se lembrar que a marinha. 
mercante, quando mesmo não seja ~~ fonte e n. escola da. 
marinha. · d•J g•1erro., nem o Brazil precisa que o seja, é 
certamente a re~erva indispensavcl para a.s criRes ex
tremas dn ddesa nacionnl. 

A marinhfl. mercante brazileira. não podia resistir á 
relax.uçii.o do privilegio da navegação de cnbotagem, 
e qul'tnd'J ella desce a. olhos vistos os ultimas degráos 
da ruinu, acab:J. de entregn.r-se o serviço importantíssi
mo, essencialmente político, dos paquetes interiores a 
companhinsinglezas e americanas. 

Lembro ·me, Sr. prcsidente1 que a condemnaçiio da. 
marinha mercante nacionnl fOI arrancada no parlamen
to cnuwme duR tres seguintes razões: 1.• Porque se 
conseguiria assim o abatimento do preço dos generos 
de primeira. necessidade ; 2.• Porque facilitar-sc-hia a. 
circulnç5.o iuteriot· dos procluctos do paiz; 3.• Por<Júe 0 
regimen do priYile.,i·o era importante pnr:i dar a esta. 
industria uum vitttli~o.de, que lhe ncgnv1t a acção das 
c.ausns econom.il.la~ que uctualm~tlte, c uinda :por mn!to 
tempo . enco.mmhao a populaça o para as mdustnas 
~edcnt11rius e mnis primitims. 

Qualquer que :fosse o valo!' ~cientifico ti bsuluto d.P.stas 
conjectnrM, é certo, Sr. presidente, que se nüo provou 
<J.UC os p~"eços elevados do transzw!'les eriío filbos exclu
sivamente do privilcl_;io, fl 1\ue não se teve P.m attençiio 
'JUC u fraqueza dit mdustna uacionul dtt cabotJgem 
tornaria iu1possivcl sua compatencin. <:otn a industria 
c~trn.ugeira, e poi'tailto <[ue u cc~suçiio do privilegio 
era up~nas mn:\ dcslocuçli.o ; o que esse privilegio exer
cido pelo estrangeiro, aléllt !le le\'ar p:mt fórÍt do pniz; 
os lucros tlo tru.nsportu, sacrific:lVtt nm gr:mde numero 
de interesses verdaueil·nmentc importantes, e alem disso 
naoiouncs, j~. existentes, já com c:tpitues empr~g:ldos 
que ião fic~r inutilisudos. 

A cxperiencill ahi estti, o preço <los trn asporteij uõío 
desceu, rno.s .:l.nirlrinha mcrc~tnto Jlltcional está ttg-oni
sando. 

E damlo mesmo ele bnJ·ato, Sr. presidente, que o pri
vilegio tk navcgttçilo costeira impuzesse t\\gum sncri
ficio aopfl.i;:, <tlic ali:is ReriiL ilnpurcoptivd, ntt compen
saçiío quu se opcnt fo.to.lmcnte nas relaç.õua economi-

cas, esquecêriío-se ainda .. aasiril, ·os promtltores· ·da li
berdade da cabotugem1 de examinar se desse IIMrifieio 
provinhüo .ao paiz . ,algumas ·-Vnllt.$geps q\le; !fose,em 
equivalentes ao que: oustlivio. . . . 

A hora adiu.ntada veda-me. o entrar nos lnrgoa !les
envolvimentos qu7 _.a. materia requ.er, e da. qUill é pro
vavel que eu ainda tenha. enseJo· de occnpar-me na 
presente sesPiio.. .• · 

O Sn. RoDRIGo SrLVA :..:..;Continue, que e·sa ':faUando 
muito bem. 

O Sn . . B.&.nÃo DA L.\GUNA·:....-Perfeita.mente. 

O Sn. MELLo MATTOs:-.... nlio a deixarei porém 
sem dirigfr uma. supplicn .ao nobre .mini&tr.o. 

Nüo poderia.· S. Ex. com .o .patl'iotiamo:que lhe re
conheça, com sua. alta intelligeneia., com sua. paia.vra 
eloqnente .... 

O Sn.• MrNISTRO·DA M.uu:tuu :-'-Muito cob::igado. 
O Sn. MEu.o MATTos:-: .. .- contribuir pnra. trazer 

:tlgnm allivio a uma industria tão imp<'rtante) não que
reria . concorrer para. reanilna.r ::. nossa mannha mer
cante, eroquanto ainda póde h'lver ·eBperança1 emquan
to niio se arrtll. a. ultima bandeira. bra.zileira nesses pou
cos navios que ahi. ainda apparecem nos ·.nossos por-
tos.... · 

O Sn. ANDRADE FtGUEII\A :-E' nã<=~ prorcgar a a.uto
risa9ão no fim do. anno. 

O Sn, ·MELLO MATTOS :- ... . , já fazendo o~·.que se 
não renove a. autol'isação dada a embarcações estran
geiras para :fazerem o commereio de·cabotagem entre 
oii pertos alfandegados, como .. a.oa.ba de·dizer o nobre 
deJ?to.tado pelo 4• districto do Rio de Janeiro, .já conse
gumdo da catt>a.ra ,algum. fnvor quer como· isenção de 
Impostos, 9.ner como premio e a~imaçiio directa. 'l 

As considerações que tenho ttdo a h.onra de apre:.. 
sentur :1. casa versi\o todas sobre o pessoal· ·da ·armada, 
e não deixarei esta materia sem lamentar que ' o go
verno abandonasse ·uma_ pratica em ·outros -tempos, e 
que me parece · sneceptivel de · produZir . consequencia.s 
vantajosas llam ·a nos1a marinha, nesta época de re
nova?1io e tra.nsformaçiio do poder naval. Quero fallar 
das licenças que .antigamente . se concedêrão a alguns 
oflioiaes novos, po.ra irem servir na mari:ihn de guer
ra .daa nações mais adiu.ntadas, e que derão muito bons 
resultados. 

Jú. que ns circnmstancias do .thesouro não nos per
mittem acompanhar de perto ·. os melhoramentos, e 
imitar as custosas ex:periencias que .nações mais ricas, 
e dispondo de outros recnraos, · diarinmelite encetao, 
talvez fosse esse ttm meio de inocular no nosso servi
ço na idéae, e quanto :fosse possível os p.rogr~ssos tln 
sciencia essencialmente pmtica do oflicial de marinha. 
O nobre ministro que me ouve da.rá a estas pondera
ções o valor que tiverem. 

Sr. presidente, u. altura. n que têm sido elcvndas ua 
presente discussão us. questões rclu.tivtu ao material do. 
armada e ao projecto de renovação que o nobre mi
nistro ummncitJ. no seu l'elnto,·io, ía:tem-me Vfl.cillnr na 
intenção que trazia de occupnr-me do :tssnmpto, sobre 
o quul entretanto tenho r<lflectido e consultado opiniões 
que mo induzem n discordnr chw vistas de S. Ex. 

Creio, Sr. presidc\lte, qüe <lmquanto resultados mnis 
positivos não· dntcrmiuarom n sorte definitiva do ducllo 
trP.vado eutr<l u. r~,i~teucin. · dM couraças e t1. forç[t dtt 
artilharia, não ô ncccssario nem prudente que ogo
verno se :wcnt\\l'e :1 despezns considernveis, no intuito 
problernntico de muntrr-so nn altura de um progresso 
que nr.df\ t<lm de est::wcl, o. que n cada momento COl'l"C 

o risco de ser desmenti elo pela tJXperiencin. 
AindiL ha pouc0 ucabn de sor ttpresent~tdo ás :mtod

rladc~ navacs da Grií-Bret11ni.J!I mu . projuoto scientilico 
rle tmnsccndcntc importuncin1 o qu1Ü c~uer seja a.dopt.~
do no seu estndo nctunl, quer cnroç11. awdu. du nperfcl-· 
çontnento, encerra vnntageils tüo evidentes, quo n fc~ 
cundn iniciativrt da iudustri:t cllntemporaue!l não to.r
<hwá em superar quaesrpter dilllçul!lallcs prnticu.s 'lue 
úndlt se lhe opponhü.o. 

Refiro-mo no novo systomlt ele r<lparos pnru. a nrLi
llmrill nn.val, invent~do pelo capitão 1\foncroiff, em <!Ue 
um mecauismo , o.proprindo c f1,1ndado ,no-duplo prm-
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cipio- da compressão do ar e da agua, p~rmitte elevar 
á ·.vorttiáde o caphão a~ seu' campo de tiro, ou fazê-lo 
descer abaixo da linha:> de · fli.tctimyão do navio, de .sor
te que as guarnições dás peças fiquem abrigadas, e se 
:fação di.apeneaveis .as . torres, . casamatas e até as· cou
raÇWI.• 

Nlio sei, .Sr. presidente, se esta invenção acientiflca 
já. está. sufficientemente estudada, ·mas sei que ninguem 
lhe contestil. a · exequibilidâ.de em absoluto, . que, uma 
vez aceita, .c~ntém a· solução co111pleto. nos . probJ.emas 
niio só dá nova architectura naval, . como do arma
mento das· esquadras. Ora,. de uma idéa colloeada em 
ta.es circmnstãncias, digu quem tiver o mais remoto 
conhecimen~ da historia. das applicações pratiros que 
tem recebido as theorias . scieutificas em · -nosso seculo, 
se póde fiear coudemnada e e~uecida no pó dos .a.rchi
vos. Nestas circumstancias, Sr. presidente, .é pois mi• 
nha him:lilde opinião q-qe devemos limitar-nos á con
servação do material existente, :l.ccre~centado ap~nas 
com.o indiapensavel parlt ocoor;er ás baixas dos na
vios totalmente inutihsados, em ordem n. se realizar os 
serviços ordinarios , com ~ necessari& . efficacia; 
mesmo esse ·{louco qu':- ha a .fazer ~eve ser calou~ado, 
tendo-se · mmto em v1sta as necees1dades provave1s da 
marinha militsr no :futuro, quando chegar o ·tempo de 
e~ptehender-se qualquer ?rganisnção definitiva. 

AtravessBmos, ,Sr. pres1<1ente, todos o snbem, uma 
época de ilQillpleta trausfortnaçüo 'nas -marinha& de 
guerra. . 

De um lado os progressos da civilisação reagindo 
energicamente sobre o . direità internacional, vão-lhe 
cerceando as faculdades CC'ncedidas aos belligerantes 
ao\)re o commercio dos njjutrós, e tendem visivelmente 
a estender sua .protecção aos interesses puramente mer
cantis dos prop~ios subdítos dós mesmos bellige
rantes. 

De outro lado, a experiencia de muitos seoulos diz
nos qne na.s guerras mnriti1nas. n~ operações mili
tares propi'Íalllcnte tnes, nunéa ti verão carncttJr emi
nentel.Ilente decisivo, s:ll v' o daudo-.5c crrcmnstancias 
m.tüto especiaes. · 

Desde, . porém, q•1e -a antiga estr:Ltegia das csq1lttdras 
i ,-<Jla, cem u íncertoz:l dos seus mdos de' mo\)ilidarlo 
absolutamente deocnrleute5 de condiçües tlio ''ariaveis 
como o estado da atmosphern c ·a direcç:iio dos ventos ; 
com sua~ cvoluçfocs lentas, complicada", cercad,ts de li
mita~ c impossil>iliLlades; cnrn !!ua imperfeita ordem Lle 
combate, rutle ~Jhoque de linha contra. linhu, de forp 
contm ÍOI'\'ll; com •cn~ i nsbrmn~Jltos estH<lionario~, a~ 
mesmas pe.,adas. t~ios e fragat:t~ tpte desde a im·cn<;:ií.o 
da bus~ola sulmLruo oS J1Ut1·es, cle~:te qth! es..;a nnttgn 
estratcgia te,·c de des[lpp"-reocr unte u applioaçiio üo 
vapor na m:trinha tnilitar, unm gmnde. c fecunda revo'-

. luçííQ opcrou-su no servio,:o n:w:d. 
Com effeito, Sr. prcsüi,•rtte, o mo <lu um ng-ente de 

pt·opul~iic,, mais podero~-o qne o :Lutigo, cuja for<ya, 
·. mathemaHcamcnte ca!culad:L ele antemiio, est:i col
locad~.~. · sob o dominio absoluto d1t vontud<J tmm:ma, ar
mou .r genio dos almirantes ue uma acçíío onja cert~za 
c preoisüo lhes permitte estender e methotlisar as suas 
opcr:tçüeH até o ponto, d':LnteH impossi ,-e!, de attingir, 
üe riv[llisnt com os cxcrcitos de . term; ~ ató d~ supf'.
r~.~Jos, . poi8 que tendo por thcatro o largo campo uo 
oceano, nem ·dependa d<J caminho• c cstmd:~s prtLticu
Yeis, uom é sustado. no seu prot~re~so per fot'talezas 
ou pelos rios e scnas t\Ue n11 cstnJ.. tcgia t~rrestre cons
tituem obstaculos t~o formidaveis. 

Com o vapor, os chefes das cstiLtn.dms potlmn disput 
de suas forç:Ls Üe um modo proporcional ÍL fórm1L üo 
ak•tlle e ás omergoucius da <•cc:L~iuo· . Seus pl:J.nos nl'm 
scriio mtLis revelatlos ao inimigo muitas horas nutes de co
ute~·:\rem n ser · e::eontaduij, nem 1uaia lhes sud. veda1lo o 
:: l t•:m t-los dumnt<' a aoçiío, se~undo ''" eonsolltu~ da ue
cessi<ltllle. Eages,plmtos •t~sumn·ii.o fórnms umis soieutili
cns, r!eix.ii.oás uspirllÇ!ües dogeuio uma latiudemnito mnis 
favoravel. Jtí sc·pótlo ver applic~Ldo no nml'i po1' exem
plo, o grnnde principio dtL estmtcgi:t mod cnm desdo u. 
~uerra dos Sete Armos, o principio que consiõte em 
J-azer convergir durunto o combato uum ·massa superior 
de forç11S sobre o lJonto fr:teo do tttlvers:n-io, esmn~an
úo-o, antM qtw tenhti. tempo de Focce>ri'il lo, o pi'Ín<lipit> 
q ne deu n viotol·ict u . Frcd<n·ico li ~m ltosl>l\ch con tr;\ o 

uni co marechal de França que nunca ganhou uma \)a
talhá, e a.Náp.,leão em Austerlitz·, contra'aquelle archí-.
duque Carlos, qne teria sido o primeiro capitíià do 
tempo se niio existisse o seu vencedor; 

O que, porém; mais nos impor~u assignalllr ent•e os 
resultados del;ta :gr!'nde revolução; Sr. presidente; são 
os doua :factos seguintes intimamente connexos: entre 
si: 10, o esta.belecfuuiuto de numerosos pontos de con
tacto entre· a estrategia marítima· e 11 terrestre.; tendendo 
nec05sariamente _a combinar u.acçiio dos dous ramos de 

'Bervi9o militar; o2•, de certo modo consequencia do pri
meiro, n importo.ncia que a marinha militar assume não só 
como arma · de gnerra, . se . nüo ta.mbem como meio de 
transporte. . 

Prescindindo de insis~ir na importancia da marinha 
militar como meio de transportar facilmente e com toda 
a segurança, em utn espaço de tempo préviamente cal~ 
culado, e mnito menor do que pelos meios ordiiiarios; 
visto que os caminhos de feno, usualmente intercepta
dos e vigiaõos &fferecem. graves inconvenientes, for
ças destinadas a operar de combinação com outras, ou 
a alguma. diversão para enfra.qne'?er o il_1imigo, ou a 
cortal'em-lhe a retagunrda1 e na 1nlluenma que .podem 
a.ssim as esquadras exercer em · umo. e:uernt"térrestre 
offensiva ou defen~iva, limitar-me-hei à indicar o 'inte
resse especial que para. nós ·tem este lll'pectt> da questão. 

A exten~;iió das cvstas e rios navegaveie do Imperio; 
a disttmci:l <1ue separa. a .séde do . govern() . d%! pontos 
extremos do territerio, quer se trate de invasão c>tran
geira . ou de rebelliíio interna; a falta dos -recursos fi
nanceiros que. requerem os. grandes ~rJ!la~entos de
monstrlo suffic1eutemente a 1Inpor.tancta .lntrmseca dos 
seus s.er\'iÇos ; a dependencia em que as forças da terra 
estão de seu auxilio; e finalmente a necessidade -que 
tem d~compensar .o diminuto effectivo do materinl:quc 
apresenta pe1o. sua. celeridade de movimentos, celeridade 
tanto mais indispensavel que . é o pdncipal caracteristico 
ds. moderntl estra.tegia nu. v a!, .ao ponto de af!irrnarem os 
mestres que entre duas · esquadras igualmente oolloca
das a todos os resJ?eitos1 a vantage~ d~ rapidez de 
marcha assegurará Juf:ill.ivelmente a Vlctona . 

Ora, Sr. presitlente, íi üroà verd.adiJ ,intuitiva, cons
tantciOente confirmada pel~> expenencw. que todns us 
vezes que os meios e ·os jnstrum!lntos da _guerra são 
:t.ltel'ados ou augtnentados com a mtroducçno_ de novas 
dcscobPI'tãs, trazem forçosamente, em um. csp~\O de 
tempo m>tis on ma.nos longo, novas combmnçoes de 
tucticr. e de estrategm, do que t?mos ex~rnplos re_ccn
tes, qner nas operaçucs cstrat. g1cas que. ncarrct·htLo n~ 
cnpitühLrl~t~s dos quatro. g~(Ullic~ c.xerct~o~ fl'auc~z:~:::, 
qner Wl nova tactic11 du lllhtnturla ullcma. 

Sendo, porúm, us exi "'c_ncia.5 tla cFtr:Lte!!iu que rlct.er
miuào as condiçü'es que'lmo de ter o.; BU.VIl!~ de gttl!lTa, 
é 1i. luz dessa• cxigcncius que 1ncro _:xnnunar o .rlnnro 
do n()brc ministro rtuanto á rcuomç:w do m:..t~n:\1 da 
:trnurla, bem conto :i das outras ctrcumstunctc· ~ _qnc 
tmnbem influem tw. soluç>io do ·problom:L, como r,~J:to o 
estado fiu:mceiro , a sitmt<:ão rr.oral, so~inl c ro!it.ica do 
paiz que imprime :10 systcn'm tla a_drrnmstml'ao 'l •-:_u 
curacter di~tinctivo do qt~:d · dunanao tJ,~~r em rcltt\'Ht• 
ao intet·ior f.'[tter no extertor us probabthtlndes do cm
pren·o dn forç:t nt·nutri:L ; finahneute us condiçües es
pcclaes tio tcl'l'itol'io q nc esstL !orçtt pótle toar de d~fende;·. 

Niio se concebe, Sr._ presidente, , unm maru~h!l- til' 
guerm sem organisaç.tto, systemattctt e h:n:m?nt~.:t. A 
ca.martL sabe que a primetra esquadra \)r~almra com-
1nmh~t-su du3 mwios de guerm pottuguczcs que :t tn
dupendencia cncontrott JIOS nossos porto~ c nr,;cnnee, ~· 
de al•nms n:wlos merct\ntes comprttdos ~· prcs"''· l>ttln 
ll!ll di~nte comprns annlogu.s, nlgumas enc:ommendtl~ ~u 
estrang-eiro e · l·tnh;s\m!t~ construcçõcs noss~ts, H\!l"VH'tto 

}H.tra Occo-r~·~r :t _ sub~titniçii.o _dos .navios cstragttt.~os, 
se~undo :t pt·essnt' t\n.~ neccs~tdn.dcs de momonto \\lllll 

pl~no c sem . homogemliuade, tüti que re\)cutou n guen.·u 
d() Pttragnay. . . , 

As Mqnisiçücs c const•·ncçücs postc~wrcs neste penotlv 
cotlstt\.riíC) qtmsl unicamente de n::v10S cnconfi\Vi\~los, 
algt<ns bons, nlgtms nt:íos, totlos ddferent~s entro .~'I· , 

A n·uen•a i'ez tlom quo se tLttendcssl! tt nece~mtlillh 
de ,.,~·rigil' ost\J vicio, que pch11 Bntm·ez:L espe cia l <iel!'l 
nr\0 ~c · f~'IA scnth• eut,\'ctnnt,t) . 
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Tal é provavelmente a rãzão por que fói;promulgado 
o decreto n. 4,132 de 13 de Maio ~ 1~68;' · _ 

Contra enee decreto devo oppêir-um protesto formal, 
Sr. presidente, .por sliil. mil.tiifestn inconstitUcionalidade. 
E' mais uma· fia~ante usurpação do poder executivo 
sobre as prerogat1vaa do corpo legislativo. 

O governo não J?Odia por um simples decreto eeu, 
nem sequer revestido da autorieação legielativa infe
lizmente tiio commum e tão irreglllar, mas que é ao 
menos um meio de interromper a pres~ipçíio dos di
reitos do pllrlamento, determinar o numero e as con
dições espcciaes dos navios qu_e devem compor a. for
ça naval do Imperio. E' evidente que a materia. deste 
de~eto faz parte da fixa.çiio da força naval que ainda 
!lioguem se lembrou de delegar no governo. 

Todos os serviços publicas devem ser fixados por 
lei; como pois ficará este de que dep~ndem a segurança. 
e o. int:!grid,Lde do Impetio, sendo regulaio exclusiva
mente pelo miL1isterio da marinha 't 

:Sasta o simJilcs facto de que semelhante decreto im
porta a determinação de uma despeza consideravel do 
thesouro, para mostrar que é illegal. 

Além da illegnlida.de, em cuja demonstraçl\o seria 
pueril o insistir, esse decreto tem mnia duas qualidades, 
é inexequivel e · inutil, se niio prejudicilllissimo. 

O decreto, S1·- presidente, manda qnc ::t armada se 
componha de '1.7 navios a vapor encouraçadns, e 71J. de 
madeira, total lOL a saber: 1 ftagata, 4 corvetas e 
2'2 canhoneiras encauraçadas; 4 corvetas, 1 A cnnho
n~iras, 20 transportes e 36 lanchas de madeira. 

Isto quer dizer, Sr. presidente, uma. esquadrn que 
excede todas as previsões e tQdas as põssibilido.dcs do 
orçamento, . e qne ·não ~ntisfaz as necessidade& mili
tares. 

Yê-se que o plano tinha em vista uma esquadra ca-' 
paz de todos os serviços que presta uma marinha de 
guerra: tinha em vista, talvez mesmo a eventualidade 
de uma guerra no ocenno contrn alg;uma potencia. ma
ritima. 

Orn1 felizmente nem a nossa po$ição como nação nos 
dó. . razão para temer que nos vejamos a braços com 
semelhante necessidade, nem mesmo ha. probabilid~de 
'lue de om diante se rep!-'ocluziio frequentemente guer-
ras transat1an ticas. • 

Todavia é certo, Sr. presidente, que se o Brazil ti
vesse executado o plano, e se viese empenhado em 
uma guerra marítima, esses J.Ol navios servirião 
qunndo muito cnmo um acccssotio pouco util na defe
St\ dos porto~, quando é verdade reconhecida que as 
esquadras a vapor não :forão feitas paro. se encerra
rem nos limites de uma deles~ puramente passiva. . A 
1'ropnlsiio a 'Val1nr é sobretudo um agente o.ctivo qne 
reclama a inic1ntivn, . e que é principalmente destina~ 
do o. reforça~ a execução, como se ex.prime nm u.utor 
celebre. E' . :1. acc;i'ío offensiva do.s esquadr~LS1 niío :1 
mera defenEiva que a viotoria se entrega. 

Eu nu o vejo1 Sr. presidente, entre esses 101 navios 
nenhum dos cLcn1cntos de guerra !;j,ue figurão em 
nm comb:l.tc niLval. Se o go\'ernó do Brazil tivesse de 
disputar uo oceano o accessode seus portos a um"- ca
•tttndra inimign1 com quacs deàsell nnvioa do decreto 
po<leria um ahLt<rante formar :1 sua. ordem de combate 
para dar o\L receber o ataque 't 

Serht com cs~a nnica. :fr~gata ~ncouraçaiia que o 
plnno contém 'I Fn.-lo-hín com 4 corvetas, embora en
comaçadtls, mlls inf"riores em artilharia e· poder mi
litar, nos vaso• que o ndversario teria de empregar 
em um:~. cmprezr~. de tamanha magnitude '1 Fu.-lo-hia. 
com 21 canboun iras, monto.mlo no todo 52 peças 'I 

A ordem do _ c<>mbntdmn dous cle.mcntos e~sencines. 
,\s grandes machínas de guerra, sobre as ques pesn o 
,,sforço decisi,·o, . que representa o mesmo papel <JUe a 
~rtilharin. m1n !J:, tnlh~s de terra, o os n·t vi eis ligeiros 
~. ''dt\Lcs, que arl instar da cavalhria servem para 
lcvnr rapidi\IUente scccorros aos pontos compromcfr. 
titlos, que luú1 ~. scn c:tlgo o scrvil'o da vnnguartl ,, , 
•1ner para explorar o oceano, quçrpurn encobrir as ma
nobrat do grosso · ull :\'orça, quer {JIIrtl procmarcm pe
netrar o s<greclo das do advcrsnno, n quem pertence 
.!ilmlmcnle usscgnrar os :fructos -lia victoria. · 

Os pl'~mcirlls são os navios de linha, 11 for\''' cfl'co-

tiva. da defe~a e do ataque 1 e nas esqun<lras bem or
g~tmsadas existem em ~n proporção · corre.spondente 
ao papel que lhes é destlna.do cerca de metade do toGnl · 
da. força.. . · 

Estas observa~õcs me conduzemCII. u:ina. outra cónsi..; 
deraçõ.o. No decréto de 13 de Maio de 1868o baerva-se 
uma. esc.ala. descendente_ ~a determ}naÇ!ão da velocidade 
dos nav10s, que talvez seJa aymetr~ea, mas que certu
meute nlio e estrategica.. Assim, o navio mais veloz 
é a fragata, á que. se seguem immediatamente as cor
vetas, e a.sslm por di~~onte. Porém a mai& lige~a nttenção 
mostra. que os iliWios de linb são os que precisão menos 
~e yeloctdad~s con~id~ra.v~is;. qu~, pel '> .:Jontrario, são 
tndispel!su_:eis aos DlWtos. hgetro~ para desempenharem 
a sua. mtseao, se ~em 11ue no nav1o de guerra a celeri
dade é uma das princ1paesent.re suas qualidades essen
cia.es. Porém, se . alguns podem tê-In em menor gr!o 
são os navios de linha.. A este proposito vê-se no plano 
um:. distineçio sin~lnr entre a navegªçiio ·no oceaco 
e noa rios, áquclla a. grande velocidade, a esta uma 
~archa .minima, onde aliás parecia que os navios que 
tem mmtns vezes de navegar contra. a corrente dev1ão 
~recer. o_e suffi~iente fo~ça de propu1são para neutra
hsttr o mconvemente, v1sto que mmtas vezes póde a 
esquadra ter de realizar importantíssimas operações 
nos rios, como aconteceu na nossa ultima guerra; 

A necessidade do fornecimento repetido de combus
tive! impõe áii esquat!r,,s a vapor a necessidade de or
gamsarem um systema de communicações com os res
pectivos depositas , analego aos que os exercitos 
em campanha são forçados a manter com suas baEcs de 
ope!ações. O~a, em temp? rlef:,"Uerra este serviço cresce 
de 1mportancia., e tem dtfficuldades a vencer que não 
é preciso aqui encarecer. No plano do decreto de 13de 
Maio não vejo os meios de satisfazer e~ta necessidade 
senão com vapores ronoeiros, que dillicilmente poderão 
evit·,tr o cruzeiro do inimigo, e nunca. sendo percebidos 
deixaráõ de ser apl'esados, se se não distrahirpnra com
boia-los forças respeitaveis1 o que equivaleria a ter de 
dar batalha para receber carviio. 

Parecs•me, poi&, que o decreto não contém elementos 
de guerra, salvo para defesa de portos e pa.r:t .Uguma 
campanha como a do Pa111guay_1 para a qual não se 
carece de navios do preço da fragata e das quatro cor
vetas, e onde estaB não serviriüo pelo e"cesao de sou 
oalndo. 

Quanto aos .navios de madeim, isto é, navios para 
policia de costa~, portos e rios, e viageus de instrncção, 
o plano apresenta 541 que com os encouraçados dá um 
total de 81 navios. 

Ha mais 20 transportes roncciros; de uma cnpacidnde 
insigniti.onnte, ~u<'ndo é certo que os navios de guerra 
propriamente chtos podem transportar as tropas cujo 
movimento pó de tur11a.r-se preciso no interior, e que pura. 
uma expedição no exterior clles niio ahcgão para. a 
serviço. 

Aventurando estas cousidernçucs · sobre o plano do 
decreto de 1868, sou n. isso levado porque n medida 
que o nobre ministro propõe no Sl!U relatorio_ -fiiZ parte 
desse mesmo ph.no. 

S. Ex. quer em;pregar 14,000:000fl n:~. compra de 
20 navios de mlldelra dest-inados á policb. de costas, 
portos c rios, e a viagens de instruovüo. 

Sr. presidente, o relatorio do nobre miniHtro niío 
contém, como os de ·_seus uilteccssores, os eBClareci
mentos precisos pam que se possa nvalint a neces~idnde 
do peclido do S. Ex., e deoid1r com qu~ som ma empre
gada em rc11aros se poderia evitar n callunidadl! de 
úmn tal despezn. Em todo o cnso temo• alguns navios 
em bom estado. Todos os encourn1•ndos, e mais um 
que está em constmcção. Temos cluas corvetas n vapor 
novM, para ns viagens, e muitoo vapore•, dos qunes 
niio é provavcl que todos ou a maior pn1'te cstejiio ab
solut!lmeote condcmnados. 

A época, como creio ha ver demonstmdo, é para con
servar c reparar o material que temos, á esperr1 de 
algum progrOliSO definitivo UllS nações do quem nOil 
cumpre cspemr o exemplo. 

Acho rJUe o assumpto depende de . muito estudo e 
que oó pôde ser tlecidido j'Or uma lei muito meditada, 
c preparada com au\licnclll doa ~abectorcs dtt mntcrin. 
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Só. assim, Sr. pr~shlente, serão acautelados os 'interess~s 
d11 tbesouro e reBpeitados ós píincipioa do aystema de 
governo. 

Vejo que tenho abusado immêni!amente da benevo
leJ?cia_ com que a camara mt: tem honrado, e que a.ou o 
pr1me1ro areconhecer que nuo mereço. (Não apoiados.) 
A hora findouJ· muit.o tinh9. ev. ainda que dizer, dese
java tratar ain a dos navios da osquu.dra, dos nossas 
arsennes,. da. qt~estão da& madeiras, e aprecitJ.r o modo 
:por que se l'ealizão os serviços da reparti<?íí.o da ma
tinha, pqrém recorrerei de novo em outra ocensião á 
bondade da camar..t. (Muilo bdm, muiló bem.) 

{O orador 6 comprimenta.do por mui lo! Srs. depvtados.J 

Sessiio em: de Julbo. 

ESl'llAD.i. DE FEllllO J>, Pli:DRO IJ, 

O Sr. :"-nd.ra.de F!.6Ueira:- Sr. preai
(lente, continúo a vota~ contra as id6as cnpitaes da pro
posta ~o poder executivo sobre o prolongumento das 
n. o,eas linhas de ferro pelo modo por que f<ji apresentada 
o anno paaS>Ido, e ainda. contra as emendas do senado, 
s~bre que tem versado o debate. Cont.iníto a fazê lo em 
vutnde doe • mesmos principias qtte advoguei o anno 
pasando perante esta. camara, e llor motivos e razões 
novas, que as circumstll.ncitu; do patz um pouco diversas 
me ~uggerem. Peço, portanto, licença á camara parare
?ordar a ordem de consideração por for9a. dtts guaes eu 
llDflUJnava a proposta do poder execut1vo. 

Optna,·a que em vez do prok>ngamento das linhas 
ferreas para o interior in habitado do paiz; convinha 
p:colonga-las para 8.8 regitica . rroximas já habitadas, 
com culturas e!!tabelecid!ls, com 1nceresse~ creados; que 
o legisla1or devia a ts.ea inieressee s. maior ptotecçi\a · 
que póde liberalhar-lbes, u snber1 faollitar desde já. 
meios de transportes ape~ibiçoadoa, .commodos e ba
ratos. 

Quet>omesmowinpa seria o melhor fomento á for
tuna pubüca e o ma1e seguro. meio de obter recursos 
pa.m cmtear as linhns e iudemnían.r o tboeouro publico 
das de6p~z1.1s do l?rolongamenw. Accresconta,va que a.a 
regiões circumviz:mhas e pro:dmas ao litoral onde nt 
linhas ír.rreas f o rito construid:uJ1 eriio tiío farteis como 
as mais ferteia ragiões remeto.s por onde @e pretendia. 
prolollga-las; e, ror eonse{1uenoia, tnnto interesse hnvh\ 
para a Iavourn actunlmentc exiat~nte, como ~aro. a 
:tiovtt _hn·our~. que a•coloni~açiío l1a de introduzir, em 
J•ref;J.nr 110 prolong~tm(lllto das ''ins ferrens I«Jlo interior, 
1> prol<!mgs.mento nne regiVea proximaa J.o litorr.l, oude 
o. hwoura aetual se acha jâ. estabelecida, e onde mnis 
facil e commodo se1'1l estabelecer a nova. lavoura por 
meio d>\ colonisnçiio. 

Niio cri\o unico.montc as vantagens cconomieH, por 
tle~ni~ mnnif~atal!, ~ue devi1ío inspirar o governo do 
puu. nesta r,rcíorencm, mM aobrettulo as vantn()'eus 
min•ncs o oiv1lisadonts de attru!lir e condeust~r ao~ po~:tos 
proximos na populnçi'ies osparrnmndns no interior, meio 
(ie tort111r effeottv:ts aa gnrnntil1~ sociaes c legues o llOS
aiveis ns rcformtts pela~ quae~ tanto !e c h ma, mas à 
qunl ~~1':1. perpetuo e invenoív~l ombal'll.\'O a di2h~mi~ 
naçib •lo. população por tüo vasta e:den&i:ío territodal. 

Dm1onstn1Yt\ <l\te, c1wgnudo no ponto o. quo têm cha
gado qnn~í tod,ta dJQ.s, u!io porliiio nem de·l'iíto ter 
mnior uPsenvohimonto p IJ'a o LitZ>ríor, niír! só pol'quo 
iriilo v.traveeanr regiões eslcrcis, pouco pro~uctivas, 
como ai11tla po1•que iríito ao l)Ollto ~:ommtun do Rio 
S. Fl'unchco fnz:~r concurrencio. ent1·c si e n ontms em
prozns mo.i~ htcrntivllo!'- o de melhor !ttturo. 

As•im, com rel~çío '' e><Lrtltta dll ferro de Pcmam
buco, ~nQ oht'gou ao ~eu ponto termíll:.tl de desenvolvi
mento wteríor, qnu nii•J neceroim de prolong(lmcuto, 
tlemoustntm quo Hquell:l provia<lia, tinha «Dllt ricn o 
fert.il, prodtnn dtl cosh\1 iuh·inuncnte dePprovi<la tlt• 
meios üe commnnicn1·uo apcrfdçoados. EIH ye~ de pro
longardes n via fcnun Je Pcl·namlmco, qnc niio pMe 
rnzoltv~luwnte ser pt·olonga.cb, L\zer nnut outrv . .vi<> fcl'
re!t pJrn Penmml.iuco, procm·nmlo :1 rogiiio quo tem 

TO!UO v 

I 

produQ1iíe e interesses oreados. Gaetai nesta. nova 
vi11- . O$ '<lllpitaee que pretendeis. despender com o e~eu
s~Q,o pr()l~mgamento, e o conseguirei& com vantagem i 
dlspen&!lndo •. a soluçiio de millio.res de questões pen
<:l.ente_s eom a em preza actun.l, qnestõee de íntelligeucia. 
d1ffiml e de accordo impoaaivel 1 sem o favor que lhe 
fiz estes o 11-nno passado da garantia de ju~os pelo capi-
tal addicional. · 

Dispensadas fic,\riãó ainda. as· diffieuldudes com que 
o governo teria de lutar pnra. eft'sctuar o resgate 1 e 
dispensado sobretudo o grande onus que uio. pezur so
bre elle o de admini~;tra.r mais uma e$trada de ferro. 
. Com relação IJ. estrada da ferro da. Bahia, dizia que 
1gualmente ae torno..-o. desnece&sario prolonga-la pot 
ewquanto, P.orque esee prolongamento não podia d.ar & 
cfhpreza mmor lucro do que aquelle que eBa aufere 
n~tualmeute. A reíJÍão por onde tem de prolongar-se 
nao é eegutamente a. ma1a ricn, se não a mnis pobre e 
esteril do. provincia ; e appello para o· testemunho dos 
illustres deputados pela Bahia. 

Esse prolongamento ~ sem dttvi.da a a•J?iração da 
estrada de ferro da Ba.hia peh Rio S Frnnm~co; aapi
raçüo natural e legitima, mas de futuro mais remoto, 
n~o tíio proxima. A aspiração mais urgente da. pro
v!nda da Bab.ia é, e não póde deixar de ser, dotar de 
vta~ nor~aes de communico.çíio u. porção de 2tU tem
tono mat~ productor, que tem uma lavoura abun:iante 
já. estabelecido., que tem intere<ses m·co.d\ls. Nuote caso 
est:í, . o rcconcavo, oa ricos municípios d& Cachoeira, 
S. Famciaco, Santo Amaro e outros. 

Prolongar a aotunl C~~trada de fQrro da B11.hia por ter
ritorios quasi despovoq.dos, agrestes, de terreno! pouco 
fet'teia, ~e não estere~, .xni\a abandou:~.r '? reconeavo que 
tem copto8a producçuo mas não tem vtas de commu
nicaçiio, parecia"me deservir os legitimas interesses 
dnquella nobre provineitt. 

O capital a despender com o projectado prolonga
mento seria despendido com maior proveito no reco:a
cavo, desencantando assim a esperançosa. arteria da 
estrada do Paragnassú, que não foi Iovllda. a effeito, 
nem talvez o possa. ser sem o concurso do Eswdo. 

Tambem com a empreza da. estrada de ferro da. 
B~hi~ .tinhn ~ governo~ pendente~ ques~es antig!ls, 
qUI161 · tnsoltnets, que nao era. factl âeBhnda;· com a 
eq_~idnde que _tem empregado sempre com as c~mpa
nhtas estrangelMS , aocrescendo a cireumsta.nCla. de 
que estudos para o prolongamento forão fe~tos por 
um engenheiro ing:lel'l, · a mandado do. companhia, o 
que indica o pensamento que tein n compànhi11 de 
prolongar a estrada. de f<lrro; 

Com relaçtío á estrada de ferro D. Pedro li pon
derava (e peço desculpa á onmarfl por ter de rememorar 
o longo debate quu su~t~ntei) que nunca. n sabedoria 
!Gglslo.tivu. do Brazil havia. dado um testemunho mais 
signi!ionti vo do sou dr,svelo pelos reaes interesses do 
lluiz, do que na decretnçiio dessa linha proourando o 
vnlle do Hio Parnhyba, onde se <!cbava aocumulada a 
maior proclucçiic lh\s tres !Jrovinoia.a Iimitrophes de 
Minns-Geraea, Rio de Janeiro o S. P11ulo, em uma 
quMlm tm que pela cessnçi\o do trafico de Africanos 
ora pnra receinr-se a falta de braços para n lavoura. 
Ao lnesnto tempo o vnlle do Pa.rnbybll- era. base la.rga 
de futuros dese11volvimentos. 

Assim ruoorduva que pnrtímlo do valle do Pn
rnhybn. n estrada de íerro podia prolongar-se de 
um la.uo pata. o do, fertil .e e~petnnçoso vo.lla do Rio
Doca, ntmvessando regiõo> já cultivadas e payondils ; 
por ouko ln11o nté o valle · do Rio-Grand~, o que 
não só int~ressnria n uma vn>la e importante re
giiio de Mina~, mas eet&beleeorin lígnç1io mais extensa, 
Goyttz, Mato-Grosso, oto., finalmente por outro lndo 
a qumta sccçilo, subindo ató n. C:\cboeh·tt, em S. Puulo1 
lig,>r-ao-hil\ á regii'io naveg-twcl do Hio-Ye1·de c tí. 
baci~t da Supucaby. 

Para aquclles qt1C conhecem n geographia. da pro
Yinoin de Minas cstíi. pro,•ísoriamcnte justifiondn e~ta 
nlde do dese11voivimouto; porque oro. destinada a servir 
:.ís regiões daquolla . provincm quo suo 1\Ctualmcnte 
mais povoa(tus, mais cnlHvudas, mnie ric!lB e dCl me
lhor futuro. 

Qnal ó do presente tt <:o11a mnis productora tla JW0-

7 



Câmara dos Deputados -Impresso em 23/01/2015 14:59 - Página 13 de 15 

50 

vincia. de Minas-Gernes'? . E'.fi<lill duvida aquella ,que 
cump~:9hende os . muuicipio:; do Juiz de Fóra ;MI\1" .de 
Hespanhtt; :Leopol!lina; ~.:Paulo de Muriahé, . eté. E' 
exactnmimte eeea a: r.egu1.o. que . o ramal partmdo da 
3•secção da. eetradn de ferro .D. Pedro li iria servir deade 
logo; etn. seu desenvolvimento gradual para o rico 
valle do Rio-Doce, que ha. do abrigar grande pnrte da 
cultilr&. do café no 1mp•rio1 ·conaultaria;ll.li convenien-
cias' de um futuro . prox:mo. : . . . · 

A'quelles municípios segue-se em riqueza, em po
pulação,·, om . cLlltura, R regiõ.o central que fica. á 
margem· do · Rio.-G:raudc, : os .. municipios de S. João 
d<E}-Rei, Lavras, Oliveira, Tamanduá, Formign1 to<lo 
olinterior. do Arnxó. e .Bagagem, de terrenos uoerri-
mos ·que cbn'vergem ·para aquelle centro. . 

Aos:impor~antes . interesses d,cseas regiões de.vin ser
vir a lin;ba de desenvolvimento, que; partindo da Barra 
do Piraby ou de . outro . ponto D!S.is conveniente do. 
tronco no vali e do Parahyba,· seguisse em démanda do 
"·alle .do Ric-Grande. . . . · 

Por último, o 3• ramnl da. Cachoeirn~_ou de outro 
!)DUto da. 4.• secfi\o, ·. em buâca. dq Rio- Verde, ou do 
:::apuc~hy1 com larg::. · ext~nsão pnvegavel, utteudcris. 
a·'terceira. regiiío fia província. de Minas mais povoada, 
milis.Productora: c de melhor luturo até mesmo p;~ra. a 
colonlsnção,•não menos de aez importantes manicipios, 
desde Christina até Pnssos, :todos com cultura e&tabe
licidal.com ramos variados de industria, com uma. po
pulnçao intelligente; com excellen,te clima. 
. ·Pergtmtava.: .em vieta da descripçiio rapida que ahi 

deh:o esboçada. dos recursos, população, prodUCf.àO da 
pl'Qvincia de Minas1 o que lucra esta com a estrada que 
se. pretende constnur em regiões pert~rta.mente ~stereis 1 
pauperrima.s, ellfcsndns, atra:vés da Serra das Vutudes, 
pelos alcant:ladoa pincaros das Taipas, em demanda. -do 
Rio s, · FrnucÜ;co 'l • . . . . 

T3l foi em :resumo n serie de coneidnaçücs com q•) 
ahqU:ei a proposta. do governo é o plano de desenvol
,·imento pnm a.s nossa.s a~-ctu11es vill8-ferreo~;. . . . 

Hoje; bem longe de terem desapparecido ou uunatul
do de intensidade tiS considotaçües que. cntüo :fazia, 
as julgo mais ponderosas e..iortes. Se entiio era. ,urgente 
attenuer aos interceses dn lavoura e socorre-la em 
suas lcgitimtrs aspirn9ucs, hoje . iJ.\ltl cll~ e>t.l.. nmeay!lâà. 
em stin sorte futura, em . su:-. extstencta actunl, e do
ver rigoroso g_ue incumbo ao corpo lcgt~lntivo ncndir-
lhe com !lmdho promp~o. c. cfllcnz. . . . ... 

f:c ·cutuo couvmha dil'lgn· 11oseas vms ferreng parti. 
iugares :f~rtcis 1 onde a colonis.1çüo se puueEsc ínc~l
mcntc cetuhclecer, como foese no recouc 1 vo dn Bttlnn, 
na. zona.prounctor:l.. de Pcrunmbn~o, . nos V!lllc3 .do~ riu~ 
Grande, Sapucnhy, Doce c .um l\IJt•ns; com mn1m'w. do 
razão hoje que tratnndo-s.o :la Eolul'iio mais. 011 mc'!llS 
pmdcnte do elemento scrvtl, :n·ge Yoltor n» \' li tns MNin
meute pnra a. coloniHl\'Íio \ e cEI:lhciHc-ltl ·. no pu tl?s 
m·audes mcrcnuos dt1. Bttlun, . <lo Pllt'um•:buco, do lho 
â~ Janeiro, do t::. Paulo, o niio n 1-(rnnucs tli ~tnncilts, 
oade o t~rrcno n~o o! tiio fo1·til, dotllÍu os merondoG os· 
tão distantes, oialc o freto lm de onor:w n produe•,•Üo o 
absorver o lucro. 

Accresce Sr. prcsi:l.ente, que ns cmen<.lufl tio sena.tlo 
Yierito aintln mais c~mpliorrr'n situnçii:o dn~ comna ~ 
iustificnr o YOto negativo quo prestei sempre 11 cstt\ 
propo~b. 

'lenho llor perfeitamente illusorio todo o favor quo 
se consigna nas emcn•Jns do sen~d'J a rcqJdto do pro
lu:w:J.mento de uoF.~as ,·ins ícrrcas; e rlarci oR motivos. 
Só ~üí.o vejo illusüo no prolongt\metÜQ da. cslrndn de fer
ro D. Pedro li pelo tt·aço do Jtliz de Fórn, pch gnr· 
~nnte de Joiio-Avrtls em busca dn Lng&n-Dourndn; é 
sú o que se quer com este projccto; o quo rc~peitl1. ás 
c~tr:ulas de :fet r o da Bahia, de l'cmnmbuco, do ::;, Pau· 
lo, f~rão outros tantos nrligos de citpitulaçiío, a que o 
•rahinete de 1G de Julho nesta cl\sa., c o de 7 de l\lnr
~o no senado fm·iío . ol!rigttàos pnm obterem . os Yotos 
<los representantes un . Bahirr, do Pernambuco e de 
::3. Paulo. 

A rcnlidnU:c destn. propost11 é unicamente o tmço do 
prolon<Tamonto dn. cstr~da de :ferro pelo vullc do Pnrn~ 
ltyhun~, tnmapomlo 11 !llnntiqucim em buEcn <h Lngua
Dourmla. 

Mns, se ~s cmcn<la s~: tl til'crcm em visltl cr;lu u1tico 

resultado, 8 uma raziio de mais para que ' lhe negue o 
meu voto. 

Sinhoreq1, o anno . passa dó dizi~ · eu qlle nãq pQdieis 
decretar "tJrolongaçãd da·•e.strada de ferre pelo interior 
da provin.cJa ' de·Mina:s1 lJorque não conheciels os dilf~ 
rentes traços que pam·.1seo ' eQ ·Vult a.presenta;viio1. por
que·ignoraveisas OQndiçõcs dos ·traços. do·Rio-Grande

1 
do Passa-Vinte, do Rio~ Doce, O li outro· qualquer 'J.Ue da. 
lnrga. basa do tronco no P~rahyba pudesse ·pr()cunu o 
interior daquella· provincia. 

O governo respondia. que tudó :eatava estudado, tudo 
conhecido I Só porque se havia estitdado um dos traços, 
o do valia do Para.hybuna; . corlêlilin-'se pela.. exclusão 
de todos os outros, cujo reconhe~imento e exame tinha-se 
pox superfluo l . . . . 

Felizmente o actual gabinete veio dar,me razão; o 
nobre ministro dã'ágric\iltura 'd~'élàrori·tcr·minantemen
te no senallo que modificava a proposta do gabinete de 
16 de Julho, • porque o governo e.nti\o esto.vn em com
pleta insl)iencia dos dados e estudos para prefcrencia do 
traço que melhor conviesse ndo:J?tar. 

· Dtt~r.nté o intel'hllltl iegislà.tivo,.eóti-e a ·ses:!ão tiltima. 
e· a à.ctllal1 novrts commissões 'f!>l"ãd estudar, niío todoe 
os traços qtie poderil\'o merecer preferencia, · ma.s apenas 
de •ttm Indo o · tra'~o ·do '·· Rio~Grnnde• · atro.vessando a 
Slirr'a-Negrn, o do oútro · o llomplemento do ·traço do 
Juiz de Fóm. . . · 

Ora, eu·j.tmnis cóiicederei mch ,·oto para o l,>lolo~
giu_nentci da estra<ltl;'pclo traço do Par~ltybu!l_al e a razao 
é Sltnpl~s; 9,uando n· lLWOUfA dé·?UlraS reg10es produe-. 
toras ae Mmas 1uta com os·m.a1ores embar,~ços para 
:fázer chegar seus próiluotos ao· mercall.o, como não 
attendê-la quando · o · .v'àlle do 'Parnhybuua nchtHe já 
servido'?· Para que · ~nutili:ar :9. ~xei!llente· ?strada de 
rodage~'desde o·~Jütz ·de ·F.óra f!,te . EMre•Rlf>s'l Paro. 
qun· ~mllilicar o' disp_ei:idio de 6',000:000a e Jazer . sobre 
o leito üaquéllu, oll pa.rallela 11 •elhr, outra estmda de 
luxo'l Oa c~pitllcs·quc ideli empregar nesta estrada des
peudei~os ~~:ntês na p~õ"!nc!a de Nlinns; que é dig~~ e 
mereoedorti." desse sncr•fio10, mns em ontrn~ reg~oes 
ninda niío aitcndida.s, cujos intereeses peclem 8ntis
inçno1 v. g. ·os munici~ios dn Lcopoldinn, do Murinhé, 
do Po!IIbn, da Ponte -Novn, de Ubú, os do centro La
Yrns1 Oliveirn 1 Formiga; etc., IJS do ml Christina, Cam
pnnhn, Pouso-Alellre; . Alf~nas, eto. 

Estmlos. se fizemo, bein '() sei; niío os tb;o ainda pre
sente~, l'orquo os n'!.ncx~a · ~o ~clatorio do noln::e mi!lis
tro aull a niio fórao dtttrtbnnlos lll\ cnsn. Nuo se1 se 
taes e;tudos se fizn> iio como se deviii.o fazer JlOl' todos 
os trnços' qno forii(l aqui in<licad?.s na. discussno, con se 
sómcnto }Jclo mnis agro da ::erra-Negra q.ue sepmn t> 
vnlk <lo Ho-Grumlo 1lo vullc do Hio-l'retc. 

O Sn. Ft:nnmM LAG~ : - E9tutlou-se o ullico tl'llÇO 
poEsivul pnrn gnnh~r o nlllo <lo Hio-Grnndc. 

O Sn. ANDilAilt: !<'IGt&mA: -Yojo, pelo aparto uo hou
l'llUO dircotor t111 c~tr:.nlu de fon·o D. Pcllto II, ttno um 
ponto cxoluüvo pro~iuio n·J> estuuor. ordonndos p~lo 
~OYCl'llO. 

O Sn. FEllliEIRA L.\G~ : - Fc·i o 'lne se reclamou 
prinoiprrlmentc. 

O Sn. Ai'inMnE F!GUEUIA: - Mns nii.o o unico. O 
rroverno cstc1va domina rlr.> pela id~n Lle ir :l. Ltl.gôo-Dou
~ndn n Mucaúbas ou ao !:). Fr:1.ncisco, c nesse ;n·csup
post~ só onlenoll o cstudo ·de um dos trn<,,oP, que tinha 
ti vant!lgcm de cncurtur t\ distancia em ccrc:~o uo 14 le-

guM~s outro devin ter Eido o pcnmmento dh·.:ctor llo 
"ovcrno. Niio fnpo com istc• ccm111't1 no nchwl St·. mi
~iatro dtt n"ricilltura, porque ntío ocoupavu ainda o 
cargo. Deviiio

0 

ter sido estnrlntltta totbs llS ttirec\:õcs pnm 
o intcrit>l' c BÓ em yi~ tl\ de estudoa os mnis completos 
podia ser 

1 
decidida a preícrencitt com perfeito conhcci:

mcnto de causa. 
Além do traço prderit\r) que nos levn ú Lngôa-Dou

I'Ulht e d' nlli no H10 d:ts Y elhns, existe outr~ lllle ltl. nos 
conduzirá com ,·ant:tgcm c.le percorrer rcgtücs povoa
das, com cultnl'tl. de cnf0 eot.llbclecidtl c gl'llmle fu
turo. 

Os estudos feitos nãu lt!m pattt mim grnt~do ulcnncc, 
pol't[\te forêlo dictnd <Jf' l'do [Wll~amentocxclus1vo de luva~: 
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a. e~tr;ada .. de fe:ro .a9 ,Ri? S~ J!:rnnç1~.c\:lj n~ passo. que 
dev1ilo. ter-se fe1to _estudos ~nioem pa:a :trnços de • ~es~ 
enyolvim_ento por af!Uell~~:~ .. r,!J.gi~es ,ma}s próximas, onde 
ex1ste.!ll. !nt~rea.se~ . c.r~!}~~~-: -~ ' ' · . · · · 

Sem pretender .mstttuü· Jmzo ,aio bre llS estudos-fe1toH, 
que não 'coi!lleÇ!>, .4itá,i quc:.mlnlqttcr ·qúé tenl1n . sido o 
l:e.aultadq t~ch,111co ,llãB: hesitaria · e'm_prcfcrir ·o. v:;llo tlo 
Rw-Gr~nçte oao yn~~ . tio P!!rabybu11:1; ,PJr consHlct·ações 
econom1cas. Alcin de 11char-·se eeto ser.vitlo pela: estrada 
Uniiio : ~ ll).dust~iit; . nco!l~ecc qric ~ritre, .C! vn_lle'do Rio
Grnndo e 'n barrn do P1raliy·fia um tei'r.1tono'de 12 Ie:.. 
guas eminentemente prodttctor e rico dO: [\rovincla do 
Rio de Jnneiro; refi\·o-m.e ao município de .Valença. 

. Atravessada a Serr:t-Negra, exilltam: 01 ·-mnnicipios· da. 
provincia 'de -:Minas; que ha. pouco indiquei. Este traço 
indicado pela .-'natureza. .tambem uos podia. conduzir 
á Lagôa· Donre.da, em · busca. ·do Rio S. Francisco ou 
ao Rio das Velhas, visto que a Lagôe.cDoura.dn é ponto 
commum dos doue traçlldos, oti pelo Juiz de Fóra, ou 
pilló Uio-"Grande. 

Prefere~se, porém, o.-traço do Juiz de .Fórn.; con
venho que serve a -uma. re~·iío productore. até a Man:
tiqueira, mas. região Jti servtda pela m~is bella estrada 
de rodagem do lmperio. Além da Mantiqueirn. .estão 
precisamente os munioi~ios mais pobres, iruproductivos 
e estereis ·dn p rovincill· (1nvoco o test.emunho do~ nobres 
deputn:los por Minas), os municipio~ de. S. José do 
Bomfim, do Ouro-Preto, ~lo Pará., de Barl;l.acena, etc. 

AsEim, no p:t~so · que:deixa"se 11 puxte maierico.c popu
losa da provinçia sem a grandiosa vi:derrca, que tanto 
devia d~senvohrer--lhe os recttreo~ )mtm·aes, tratn-se 
de coneult.qr uoicnmc:ltc a parte mais importante, só 
com o fim de lavar a eatrad~~ao Rio. s. Erancioco em 
um futuro longin!J.&.o, que é difficil precisar l 

Eu tenho conscwncia. de que defendo. melhor os in
teresses dn·provincia de Minas do que uqnelles que alli 
me cnlumui.:í.rão, a~evarando que systemnticamente 
me oppunbn M desenvolvimento íla via fenea pelo seu 
interior. 

O fn. GA~IA CEIIQUEIM :-Os homens sensatos fa
llem ju~t:ç:~. flsintençõ_es de v. ·E~. 

O Sn. FEnnEinA LAGE :-Apoiado. 
O Su. Dwco DE YAscoNCELLos:-A província de Mi

nna ~:ouhcce os importa.ntes eerviços que deve a V. Ex 

O Sn. ANnnAnt FIGUEIRA: -'- Senhores, é un1~ 
illusii.o 'q_uerer-ee lP.Ynr _lt estrada de ferro ao Rio 
S. Franctsco. Tcnha ·embora. ' o valle:de~ta rioa grande 
pro(lucqii.o, tenbn mesmo a vasta populnção qne so lhe 
attribuc1 · com que cnpitnes havemos de ntravessnr ns 
cordilheiras de terrenos e eerms nbruptne, como dizht o 
Sr. Liuis, em um1t profundtt memori1t que tivt! occ11siiío 
de h•r aqui 'I Com quo enpitaos ehegaretuos, j:t niío 
digo ú Lugón.-Dourncta, mas li !liacaítba.s c ao S. Fran
cis-co 'f om q~t,~ .. !.tl~~!1-:QL.!1..l!l~antos anuo~ 'f 

llnst • rccordtlt' quo tratnmosllc coustl'lth· ebtt·ll(lll• de 
ferro Ytli p!lra. 20 lll!llOS; e ntli hoje ni1o tomos conac
guitlo renlizar sequer o plano primitivnmonto deero
tndo purn a estl•adn do ~erro ]). Pedro li; !8 leguns . 
lho rebtl'•o ainda por construir-ao, na> quae~ o nobra 
mini~tro pÕlle empregar o pesso11l de tmbulhntlores op1e 
cstiio $Cln occupn~'iio. 

Se ainda com o. ubuudaucin de cnpitacs, que -nos 
pro~oroionon a cessaçii.i! <lo tralico, c com n cxpcrien
cin que nos t(m da(\o ü tt:mpo, nii.o temos podido exe
ctlt!lr o modesto plano das obras primitivamente tra
çado pclo -vallo mais rio() do lmpcrio, quul é o do Hio 
Pnrnhyhn, · como it·mos n regiões interiores , ntrnvcs
smttlo populações pobre~, abandonando entretu11to po
pulu\·ÕeB proximns com lavomns, interesses crendos, 
quo 110~ c;tiio pedindo a ultos br,1dos vias de corumu- _ 
llÍCII\'ÜO'I 

N1• emenda do senntlo tmnspira já um certo pensa
mcutu do desconfiança. par,t com os sonhos pei<J S. Frao
ci~co: recúa-sc o pont.o tcnniunl de Muoo1úbas pnra ~ 
LtlgÔ:t-Douruda. :lhs mmt \'Ch que se prcforc o dcacn
volvimeuto parJ. u intcri ;n·, l)nra '!lHl snppl'imir o tra
çado entre n LngOn-Donrndn e S. Gonç,alo da Fonte, 
pal'll que fnzct· murchar c tu flór e,sa brillltlltto nsph'a\:Ílo 
pc}Q Íl{o uas Velhas . e pelo S. Fran.ci~co'i Desde •1uu o 

governo nctual abandonou .na marg~nil de Rio das Ve
lhas, .. e: ooutrariou :.a uHpiraçiio· • . peto,Rio 1S, .Frao_cisco, 
não vf.ljo motivo para. chogar.á Lagôa-Dóuradà..,puppri
mido <i grande intereeso•_politi.co, que:l:iaverin, realmente 
em (lôr n .capital do Imperio~cm •coD:un.Umcação com: o 
8. Fran~isco, r.nl? · Iael(). commerciRlnii.Q ;ha :7/antag~xp. 
alguma~óm lnHsl1r . por. !emelltattte .. dhecçiio. · 
. Falta.de ostuuos é ·11wtivo . que se.niíq ' póde . ;~llegar; 

porque o nobre._presideote'do conselho do'gabinete.de 16 
de ~ ulho declarou no senado0 e o .. nobre,.ex-mlnistro . qa 
agr.tcultum declarou nesta.camnr>~, que .óa . estudGs.feito.~ 
mala . completos. erão eJtactameoto' . na reg~ãe além da 
Mantiqueira, _sendo que :a..part.e não eetud:tda demorava 
critrc n. ;Mantiqu'cirn:e ·li Jniz ·de. F.óra. · . · •. : . 

Velll pois a ser a. unica. realidade do projécto buec11r 
a Lagôa-Dourada, . na ~stcrilissirna. região,, central- e 
montnnhos:t de .Minas. · . 

Sanhore~, o re~grite da estradn de .fcrro. da Pe~nam
buco, dn .Bahia. e .de S .. Paulo. dizi,, hi!. .. pou<io que-en
trou no projecto apenas conio' artigo de cnjJitulnção,:,a 
que o governo foi forçado ~ara c:tptnr os. votos -dp.s 
deputações dnqnella.s provin01ns. Eis a demonstração. 

O governo uiiG póde ~r n prctenção de prol.ongar a 
estrada de ferro de :Pernambuco, porque não é suece.p
tivel de prolougamcnto rnzoavel, nem chegaxé.~~, .accor
do sobre o seu resgate . Ai:ndu.. por occttYião.:da.. cónce.s
são da grlrautia addicional á companhia, fieria.possiv.e1, 
m.<t.s hoje sou informndo de ,que eita cxigio e cs~ipu
lou-ee no contrato certa FOmma. de. capital, que embo
ra. fcibs~ ~tosada da garantia, seria. .todwia computada 
no c~pltal da empreza. 

Ou,tra diJficultlq.de: deede que d~cretnrmos por lei ,o 
prolongamento . uessas estradas, aind!l- independen~e~ 
m~nte do resg~te, iremos ~çular n co'biça ,das cpmpa
nb~ns. astrnng~1rn", quo .contando com o prolongamen
to, e portanto com o augmento de t·e.nun q,ue elle deve 
produzir, mio cn trnr:iõ em nccordo ~Qb!'e o re; ga.te se
uno depois que a rendo augmentnda lhes otf~rc.cer . van
tngcns, termos em qJlc o re,sgate nos ,hn de ~er forço-
samente oneroso. · · 

o nobre depn_tado rcl? ~0• diatricto do Ui o d~ Jllneiro 
·queoccnpoua tnbuna opmou que o re:gato scrlny_empre 
possivel, J?Orqua os títulos do g?yernopor· ~·in de regi-a 
valem mme ào que as arçõcs das compunbiu•, Sr. pre~ 
sidente, il. pt·o~ObÍ\'ÜO . do nobr\' doputado IÍ CXRCtlt, mas 
niío cJ>clue o mtcreese dl\ eompe.nbi:i, em . dem~rar o 
resgntQ.ató que o nugmento dl\ l'tÍnda.. Jh'o torne f:wo
rnvel. 

E' ex11cta, sobretudo no proprio Jllliz, cujo goYarno 
põe no mercado os seus titulo~ ; mns nüo o ú no c :t Ro 
actunl, e com relnçi:o .e. compnnhiotsdnpr•lÇIL do Lon
dres, quo tôm n garautin do .ga\'Cl'no' por 7 %dos ~cus 
cnpitacs empregados nas nomts linhns 1'c!•rcaa. Om, 
quorcriio cllu& receber titulo~ do govarno com os ju_roe 
d·Jq, o 5% 'l 

tlo tivoroHn cartcz:1 do (lllO o govomo into11tn 111'->lon
gl\1' ns eijlr!i•.lota o ussim llU;!.tnun,!ll. 11.8 · rondns, qncrcrtlii 
fa<~ol' oontr.ntos l\o roPgtttca i·cocbendo titules no juro uc 
4 )i. ou 5 % 'l 

Dãpois, s~nhores, para opm nr .. sc o l'c..•gntll é IHcciso 
que o govornochoguu u. um nccOI'clo com as companhias 
s•Jbre todas us quo-.tõcs pendentes ; o pnrn quem sabe 
que. com reh~<;iio a um_n, n do S . .J?nulo,_ nií~ se. ~-xon 
ainu:L no monos o cnp!tal garnnhdo, nno e d\n-Hloso 
qne o re~gnte ao niío fará, ao me nós em con<liçõc$ ra-
zonvei~ e nccitnveis. . · 

Com rcluç11o à estrada de f erro dn. . Bahia , t:1mbcm 
e.xistcm llUOõtÜCS pondenteo, tlli.IB ,CSSI\ cmrrezn. ltÍÍ.O 8.!1-

nuir:í no resgate por uma .razüo c&pdcin (e PC\' o pam 
este ponto :• a.tteoç.iió do nobre depnt:ldo por aquella 
provinci:t, cujo testemunho ilivoco), n s(tbet·, quo . nos 
tormon de seu contrato, o . re~<rate hl\. do. ·~or oalcnln.do 
sobro n méllin do rendimento d'c ce,.to numero. de an
noP, o desde que. n emmczn· uiío telp .ti~o rendil.uento, 
como se far{t o c:mlculo pnm o reRguto 'f 

O Sn. DloNYSIO MAn'l'INs dá um aparte. 
o :;u, ANDI\A.~E FICUEIII .\- Sei que li l'og\'& é esta

bel~citl,:L lHLl'lL o fim de 30 aun?s, nqno .o .resgate se 
torna foJS<lW pam n._ companln!l- e f:J.C\~ltatlvo pm::t_ o 
governo; . mas esta Clrcmnstt\\1Cl~ ompel?l'Ú. lt posJçno 
do governo, po1·que 1), cmprezu no.o nnuu1rtí ao I'es,g:~.tc 
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antes daquelle prazo previato no contrato sem :favores 
para ella e onus para ó governo . brazileiro. 

O governo pretenderá. operur o resgate, pela bnse da 
média. da rendimento ; mas a · emprcza não annuio 
porque lliio tem tido rendimento sufficiente e poderá 
acorescentar que conta com elle no fim dos 30 a unos. 

O governo prccurará. outra base: CfUll poderá. ecr el!a 
seniio a do custo da estrada 'l ~Ias o governo cnrre
i&rá pelo · resgnte com todos os desbaratos que se 
det·ão nas despezaa das companhias inglezns'l 

Senhores, ·iL e:X.perienc)& estA feita.: é conhecido hoje 
o custo da oonstrucçiio brazileira e estrangeira. Na 4• 
secção da estrada de ferro D. Pedro li, em que aliá3 
não tem ho.vido·to~a a economia q,~e pod~rin apurar-~e 
se. se tra.tasae Eómentc d.aquella imba 1s'Olt1da e nno 
de uma grande empreza, a superioridade em barateza e 
economia da oonstrucção brazilsira. ficou· f6ra. de 
questüo (apoiados) ; cndn legua se tem alli construido 
por m~noo de 2.0Ó:OOOS. Em presença desse resnltatl.o 
comparativo i~ o ge ;erne ~;agar na eonstrucçües da.s 
estradas de f.:!rro · du Bahia, de . Pernambuco c ue 
S. P:ntlo, na. raziio do duplo . e do triplo por quo 
poderiamos construir novas lmhas 'I 

Demais, temos pago j:í. em gnmntia dcjures os dis
pendioa exagerados 9ue aquellns empr~zas fizeri\o em 
suas construcyões; nno é justo que tenbRmos hoje de 
pagar em cap1bl pela ee~unda. vez . o resi.Ütb.".lo da pro
pri:~. e nlhcia incxperienc1n. 

Com relaçiio {J. estrada de · feno do S. Paulo, o res
gate soffre ainda mn!ores uifliculdades : 1•. porque o 
dispendio nlli foi muito maior; 2•, porque é uma linlla 
productivn, e cada vez o será mais; 3•, porque ahi se· 
tem feito ou projectüo~se !'Rmacs, o que é um embara
ço no governo r.!!rn o prolongamento; ~·, finalmente, 
porque n com~,>anhia1 }>eln~rnnde rcndn com que con
ta, p6de por Bl mesma nnhznr o prolongamento. 

Por. conseguinte, scnhore~, em bon e sã oonf.cie~cia, 
paril. que illndirmo-nos com prolongamtmtos dn5 vias 
ferreas por meio de re~gates que o gov~rno niio c.o-n:
seguir~ '1. Eu desejaria mais franqueza ; que a propo~
tll 6e hm1tnese ao prolongamento da estrada de ferro 
D .. Pedro li em busca de regiõem productivae dnqM!la 
província, que cstiio pedindo meio~ de tmmro,·te. 
Quanto ás outras provincins, eu decretaria linhas que 
percorressem de preferencia as localidades po,·ondae1 
mas po.r empreza.s on Mwcinçües nacionae3 ou e~tran
geiras, .não por conta do E~tndo e ~ob a administra
ção do governo. 

Procurarei conciliar, !:ir. presidente 7 os deveres de 
grntidiio e cortezhl. para com os collegns que me ou Yem 
a taes deshoras . e o. exigencia da disou6~iio 7 abreviando 
qnanio tinha a accre~ccntar 1 visto que apenas em meio 
vejo·me obrigudo a conclnir. 

J.o'":.o, pois, illusorio t8te engodo com que se procura 
obter os votos uus d~pt~ta\·iies da lluhiu, de !llinas e do 
S. Puulo; nQho sobretudo i11usorio que o governo 'lucirn 
prolongar nB cetradus antes de roPgnta·•lna. c rcstn 
parte tenho por p cfcrivel á emcndn do senudo o prr>. 
jecto remottido dcst:\ cnmnrn, quo tonuvr.. o prolouga
mento dependente do resgate. 

Mas, Sr. presidente , llij emendas que se nohi\:o em 
disc•ssiio me fornecem outro argmr.en~o pam demons
ttar que a aspirnção ptun o J:io S. FranCisco, tanto dn 
linha de Pernambuco como dtt dn Buhin· c D . Pedro II 
deve ser adiada para melltores tempos, porque uma dns 
emendas do eenmlo, nttcndcndo :t nspirnçiio da provin
cia das Alagõae7 consignou a idé:1. ulli patrocinada pelo 
honrado senador por aquelln provinci:~., o Sr. Canransiío 
de :Sinimhú,ynrn que o governo trate de eetabelecer a 
communiooçno entre o nlto e o b11ixo S. Francisco, com
pletando os estudoe já feitos para comtrucçiio de uma 
Iinhn ferrea que ligue aquelle~ dou& pontos. 

Ora, ac o corpo legislativo tom em vista rcnliwr 
casa olJrn, pel:~. qual licarú o alto S. I<rnncisco ligado 
à bacia iufcrior, e n nnvegnçüo !}lU! já hoje se fnz atú 
Piranhas, está claro que todo o ,·nlle do S. FrnnciEco 
c de seus affinentu ficará. servido por um meio de 
communicaçiio m:Lis bnmto, mnis commodo, maie na
tur~l, pois que niie ha mais do . '(Uc 5cguir aguna 
ab&IXO. 

Pnra qttc tfio cst.ranhl\ e rcuhidn disputa entre 11 

Bt~hil\ 1 Pernambuco e Minas, pel:~. poose do vallc do Rio 
S. Francisco '1 . D~ixni o S. l<'rancisoó á. província das 
Ala,.ôna a que pertence fatalmente. . . · 

A'tandonc:mos o systema. dciin<;rcudores ntravessado~ 
rcs, que procurão nttra~ir os produot?s ~e P<;Jnto& di
\'ersos pura certas cnp1tncs, por me10s mte1rnmente 
nrtificines c contra.rios á natureza das cousas ; deixemos 
de ' 'iolentar ns popnhtç·ões, oujos i•teressea em sua cor
rente natural obedecem a leia economicaa, tüo fatncs 
em seu dese1:volvimento como as leia mathematicas e 
pby~ icas. (Muito bem.) 

Por ultimo farei breves ponderações n respeito da. 
parte fin tutceitit do projecto. 

Esta era a oocl\sião de fazer umn analysc perfuno
toria :w ménós dos emprestimos que o governo levantou 
no intervnllo da ~esEiio legislativa, assim como d~ de
l esa que de t ncs emprcstimos fez o Sr .. presidente do 
comelbo do actual gabJDete. 

Senhores, ae as emendas em discussão forão para 
mim utn triumpbo do senado, visto que as minhas 
idéns alli vingáriío em parte, forç!l. é confe~sar qnc forão 
uma · derrot11 estrondo;a para o gabinete de 7 · de 
Março. 

O Sr. presidente do comolho, por occnsiiio de dis
cutir alli o voto de graças, sustentou a .regularidade do 
infe liz emprestimo em Londres, rNllizado pelo gabi
nete de 29 de Setembro, pelo só fundamento · de que 
cumpria pôr um poradeiro ao perigo sempre irnminente 
sobro o the1ouro1 qual o de 11cudirem os portadores dos 
bilhetes do thesouro a receberem sua importanoia. 
S. Ex. mootrou-se tiio possuido dn necessidade e ur
gencia de prover a esse perigo . real ou imnginnrio ~ ~ue 
repellio ~em exame o alvitre suggerido pelo nobre '\ lS
condn de Hnbnraby, para deduzir do emprestiwo a; 
quantia deEtinada. á oonstrucçiio da vin-ferrea. 

Pois bem: . o governo nbrio mio da razão capital quo 
justificnva o · emprestimo, destinando 3 maior parte l1a 
quantia apurada não mais ao resgate dos tituloa dn di
vida tlnctunnte, mas partt enterra-los nas gargantas da 
Mnnt.iqueira c RI\ Lagôa-Dourada. 

Se n razno j\tstificnti,-a do emprestimo era livrar o 
tbc.;ouro de umtt preseiio immincnte, por que nüo oon
seguigtes o r~su\tado . consolidando parte da divida 
fluclunnte'l 

M:<~, tiio infeliz foi essa 1\)lernção, que nem ao me
nos atinou-se com o motivo real que a.. ueterminou. Ao 
mesmo tempo que procurava jtutition-lo com a neccs• 
~i dado de consolidtlr part'l d:~ di vida fl.uctuante, o no
bre presidente do conaelho dizia no seu relatorio que o 
emprestimo tinha sido lonntnolo para aer emprfgado 
na. c.omtrucçiio dali obras dos catro.das de forro I 

li! as era fundumento eviuentcmento innoeitavel, 
por •pl~ a r~solu1•iio .niio ll!lvin siilo nindll Yotada, mas 
apenns iuicÍild:\; a podia ser modificada, como foi, pelo 
prot•J·io gabinnt1•1 !l quem o ompre;timo aproveitou. 

Scri!l nrmullul' oomplotamcnte o potlor logiPlativo 
julgar-se o governo autorion•lo a luvantar cmpreBtimo 
em tunr~ praça mtrungeira J1nrn um fim, para obras 
quo niio tinhiio sido ai nua eoretndM por lei I Isso o 
governo não ousou rÜtJda fnzor entra nós. 

O que é certo, Sr. prcbidentc, o <}u~ é fóra de du
villn, é que se h tvia abundnncia de cn]'litaes no paiz, 
de ~ortc n dispensar n consolidnçüo da divida fluctunute, 
o emprcstimo em Londres niio tem defesa possivcl1 o 
governo niio o devia ter l~v:utlado . 

Se pelo contrario nilo hn Ih) paiz cnpitaes1 ou oe que 
existem empatados uo thesouro podem convolnr para 
os cnnues da. circulnçiio, precurnt• outras industrias, não 
tem dcfcs:. o goYeruo em nilo resgatar n dividB fluo
tuantc, preferindo ser emprezario de tmusportes, de oon
strncçilo de obras. 

Continuasse o gabinete a tradiçno do govomo bra
zileiro, nntea dns crises por que possáriío ns noseas on
prezus, promoves~e a · orgnnisaçi\o de . companhias, de 
emprczus que com os cnpitacs ex.istantes prolongnSBem 
us nossus vias ferreas, ou construiss!l novas linhas 
nos }JOntos mai8 convenientes. 

Nuo posso portanto oondr em destinar .207000:0008 
do cmprestimo coutrahido em Londres pa.ra a estrada 
do ferro D. Pedro li; porq11e niío npprovo tac1 
obras como o · governo pretende realiza-las; porque 
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niiQ. ap.pJ."O.YQ·, que s.e .distráia Jl quasi totr,lidade do em
prestimq do fim para que foi contrahido, que é resgatar 
os .títulos % divi,d~dhwtuante ; fiaálmente porque se 
ess:t di8tracção indica .qpa ha capitaes sufticientes que 
CO!ltin~;nJ,ráõ .no thesoúro, e celle não sahiráõ, é mais 
si:mpleõe converliente aos intere6ses publicas '].Ue o go
ve~J;Jo .. em v:e~ . d~ a.itnlinistrar capitaes albinos para 
COI!Struir obras, trate. seriamente de organisar com
panhias, promover a formação de. a~sociações,. mesmo 
nacionaes , . que . tome:rn.· a .si a execução . de· taes 
obras. 

Taes. são, Sr. p1·esidente, em remmo, os ftmdamentos 
por que não . posso dar o :meu voto ás e!llendas do se
nado, com() não o dei á propobta do ~overno; se tiver 
a fortuna de me caber segunda vez a palavra, darei 
des.envolvimento a outros pontos, que omitto para não 
abú.s~lt' por mais teinpo da bondade dos meus illustres 
collegas. (Ni!o apoiado~.) · 

Yozl'Js :-Í'I.[uito bem! Muito bem! 

Sessão em. 11 tle Julho. 

ORÇA,~IENTO DO Jl\IPERIO. 

OSr;l'lifose de Al.encat•,_,.S.r. presidente, 
pedi 'a );Jalavra com antecedencia neste debate porque, 
tendo-me o nobre ministro do imperio emprazaclo 
para na discussiio do orçamento respond~r ás observa
ções que ·fiz· ha dias em relação ao decreto, de. 14 de 
Janeiro' deste anuo, áeerc.\ dos exames da escola de 
médicina, esperava que S. Ex., occupaudo-se deste 
assumpto, me eollocasse na necessidade de rectificar as 
minhas proposições, e combater os . argumentos com 
qu'e·porverítura quizesse demonstnr a conveniencia, 
a utilidade e legitirQidade daquelle decreto. 

Ouvi ao nobre ministro com atteução, salvo alguma 
pequena interrupção, e me parece que S. Ex. não tocou 
no assumpto; .entretanto sobre elle versava um com
promisso solemnemente tomado pelo nobre ministro 
ne'sta casa, e não ~;ó uma, mas duas vezes. 

0 SR. MINISTRO DO lMPER:O dá um aparte. 
O SR. J: DE ALENCAR: ·- Se . a discussão já estava 

aventada, cumpria a. S. Ex. contiíma-la, aceita-la, e 
tanto mais quando, faUando eu. a este respeito perante 
esta augusta camara, interrompeu-;ne S. Ex. p:;ra dizer 
que não se. queria subtrahir á discussão de seus actos, 
e, ao contrario, a desejava, a esperava com prazer, e 
sómerú;e aguardava oqcasião opportuua. 

Ora, senhores, se o nobre ministro tinha impaciencia 
· de justificar o seu acto , por mim censurado, e contra 
o qual mandei á :mesa uma reclamação, contra o qual 
tinhão ,representado varios corpos scientificos do Impe
rig, me parece qtre. hoje, usando da palavra, niío de
via S. Ex. deixar passar e~te ensejo para reba:er as 
proposições que eu havia aqui enunciado. 

O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEII\A:- Apoia~o. 

O Sa. J. DE ALENCAR:- Sr. presi<lente, e-.tro na dis
cussão do orçamento com certo con&tran <>'imento, com 
um constrangimento analogo ao que ho:ftem sentio o 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, que eu não vejo 
agora presente. ' 

Dizia S. Ex. que o incidente de~ouca importan
cia que observou-se na casa, pouco a tes de erguer-se 
e!le para usar da palavra, o entristecia sobretudo quando 
es.te üreidente occorria em um parlamento onde se· aca
bava de pronunciar trinta vezes o nome d~ Roberto Peel. 
Senhores, o nobre deputado deu motivQ para duvidar-se 
da sinceridade daqnelle seu constran()"imento mostrando 
a presença de espírito e a calma nec~ssaria para contar 
as vezes que o humilde orador que ora occupa a atten-. 
ção da casa tililha pronunciado o nome de um estadista 
inglez. . . 

Nesta occasião o nobre deputado pelo Rio de Janeiro, 
a proposito do nome. desse estadista, referio-nos uma 
palavra. por ell~roferida no parlamento inglez: «quan
do quena Eaber de que lado. estava a razão , não preci-

' 

· sava perguntar , bastava ver de que lado estava a 
calma." 

Senhores, o nobre deputado foi infeliz na sua cita~ 
ção; roi infeliz, porque a camara dosSrs. deputados, ou 
antes a maioria, que hontem tinha feito reparo naqnelle 
incidente, o repetió hoje no come~o da presente sesFí\o 
(apoiado), perdendo, por,tanto, o direito .de censurar qual, 
quer animação que porventura se manifeste d!!- parte 
de mna opposiçjío parlame.ntar em uma questão tão im
portante como é a que se agita. 

A' palavra4e Roberto Peel, que nãl! é senão a palavrà 
de um caracter reconhecido pel.t sua am biguidade; eu 
opporei a palavra muíto antoris~da de um p~rblicista 
importante, Bemjamin Constant, o qual dizia que a. vid(L 
parlamentar é a juta ; e onde desapparece a luta, extin
gue-se a liberdade. 

O Sa. C.utNili~o· DA CuNHA : - A luta da razão. 
O Sa. DuQuE EsTRAD,t TEIXEIRA : - Pois hontem 

h ou v e aqui ulgurna luta irracional ? · " · · 

_O ~a. CARNEIRO D,~ CUNHA: - Ifouve gritos, e gritos 
·nao sao argumento~. 

O Sa. J: DE ALENCAR: - A calma que desejava o 
nobre depnt!ldo p9lo Rio de Jai<eiro, a calma por qt1e 
hoje muito se imtava · nesta cliscnssão, seria a inclir
ferenya, seria a inercia, ~eria um :condemnavel des
prezo em relação aOs maximos interesses públicos que 
estão em jogo neste momento. (Apoiad:s.) 

E depoi~, senhores, cumpre dizê-lo, a maioria nãa 
tem o direito de exigir a calma dar:tuelles que comba
tem a reforma do e·lemento serviL Qtrando uma refo~ma 
põe em risco eminente a proprieda,de,a paz publica, os 
flOlndamen:os da_grdem social, é neces8aria toda a: ener
gia da remteneta ]egal. (Apoiados) 

Em qualquer paiz, ainda mesmo da raya ·saxonia, 
que se distingue da nossa· raça latina por uma · in1\ole 
mais fleugmatic,,, em qualqner paiz, se aD"itando uma 
questão desta orJem , se as discu~sões co;;'re5sem pla~ 
cidas e serenas; e a imprensa se mostrasse tibià e in
differente, podia-se dizer com segurança que nesse paiz 
não havia espírito publico (apoiados), qu<> esse paiz es
tava m0rto para a liberdade, que 'esse paiz estava, na 
pbrase de· Tacito ~d se1'V;tntem paratum. (M'uUo brm) 

Senhores, ea poderia citar faccos muito notaveis da 
vida parlamentar de· outros povos, mas· vejo que ha 
da parte de alguns dos nobres deputl\dos uma grqnde 
repugnancia pela invocBção dos exemplós historicos e 
da liç·ão de outros psizes mais adiantados'no ~ystemel 
representativo. Aind'l hontem ceusuron-se ao .nobre 
deputado pelo muuicipio nentro por se ter referido á 
,história constitucional da FranÇa ; ainda hontem o 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, re•pondendo-me 
mostro,r-se, sobretudo, impreosionado por ter eu citado 
trinta vezes neste parlament:> o nome de um estadista 
de Inglaterra. 

E' aclmira':ell Pois em Fránça, paiz mui'o mais 
adiantado do que o nosso em c i vilisação ; em França, 
nesse centro de onde irradüwa luz para todo o nniveno, 
nos tempos do maior esplendor do seu parlamento, esse 
venerando ancião que hoje smtenta sobre seus ho:rnbros, 
cnrvPdo como um novo Atlae, a governaçiio daquelle 
estado, o Sr Tbiers; homens como Guizot, Lamartine, 
Berryer, Odill.:mt-Barro>, etc., não desclenhavão ele 
citar os estadistas inglezes. Seremos nós, ainda na in
fancÍCl deste systema, que poderem0s cnnsiderar inutil 
e pretencioso instnür-nos nos exemplos. fecundos da. 
historia parlamentar de paizes cultos? 

Esta repugnaucia ·que revel5o alguns em relação á 
citação de factos da historia parlamentar, como cri
teria dos factos que se· estão passando entre nós, não 
póde na;cer senão do receio de tornar~se evidente o 
contraste. · 

Senhores, o consh·angimeuto a que em principio al
lndi, e que sinto, entrando nesta discnsfão, Frovém da 
circnmstancia de ser o orçamento infelizmente um dos 
syrnptomas mais característicos da degcnera\'ão do sjrs
tema representativo neste paiz. 

O StL DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA:- Apoiado. 

O Sa. J. DE ALENCAR:-· Sempre considerei ;O orça· 
menta coHlO a base solida, a base essencialmente pra~ 
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tica do systetna representntivD, .cqmo o cando .sobre o 
qual volve todo o maohinismoparlamentar; sempre con
siderei o orçamento como o a.lph!\ e o homega ,.,deste 
syatema Foi. o orçame~to qué .lhe deu pri~cipl.o na 
Ingl&tena, ,fo~ a necess1da~e de. J)btl)r mbs11:l.ios _q_ue 
obrigou os TUts ,a ter reumd.es, .dwan.te .perto te;n:P:?> 
aquelles o~g!l>L\.los9~ bJa.rões .. i'~l}daes ,, .. ,que .. -!'e. ~.r,g1ao 
em C!"nsores,:da•:e!lle~a;,e etil .t!ldos .qs ... ·PI,l!iZ.es.çmde ·o 
ory~meJ.lto .~o,me~\J. ·11 to_n:Jar :_u~a fórjllHl!\. ;yã, .. ;> q1leda: 
do systema 1"8présen1jat,Ivo .(jSt<Í .. p;roxJma, .A.pre~eJ.ltanel 
o exem;plo ~aa,-.F.r;ai!!(3. .de 18~8 ; quem. não .se -record!\ 
do , q.ue et•ã0,,os <l.r;çamentos ;mq,uelle tempo 9 

.A. ver:ha. .• dos :fundOs .seer.etQs .. <;omeç<~u a .avmtar de 
uma ·,mane).ra :.desmedida; . .... . . . 

No parlª-tieJ.lto, o governo, .. interpellaQ.o ,por algll;l'!l 
membro. da oJ:lpasiçãoque lhe perguntaya se lJ, verba.dos 
:fundos ~ecretos p!<bt!), á dhposição :frança, e. livre . do 
govemo · · e}'a ~mpregaê!a em supvencionar a impren
s:. governista·, ,e fazia _•tim. ap]'ello "á sua lealda.de, 
assegurava: ao ]Jarlamen.to ·que a, impr.ensa .govermsta 
não· rflcebia .sub.siélio . algum do gov.erJ.lo.. .En.tmtanto, 
SC\lhores, ó facto era real. O órçamento .se, ±m'l!ára uma 
burla, não .havia· meio de fiscalisar as despezas. 

E' est~ e'X.actamente o •e,-taclo ·a que -teJ.11os chegado. 
Qnaes os . '!lleios de fiscalisação que temi)~ a· respeito 

do orçameJlto·'l 
Senhores, ~tt . • n~o :fali o em relação a est~ ou ágnel~e 

governo, e srm. em relaÇ'.áO ao poder e:s:ecntlvo. Os trn
J.listros muitas •vezces ·não são r·esponsaveis :eor certos 
abusos que se têm introduzido na aclministraÇão, e es
tão neHa por tal ~erma al.'reigados, que não . podem os 
cidadãos me>l;hor intencio11ado~, durante o 'pouco ·tempo 
que· transi'lião pelo. poder, ex,ti:rpa-los. Tem-se ·introdu
zido o costume -de J'a.zer · extornos simulados·em rubri
cas que não são as mais propl'i.as para certas deFpezas. 

O Sa. 'ÂNDRA.nE,Frl;-uEmA :-Apoiado. 

I) Sa. J. D]l AL!>NC;J<R :~()ra, senhor"#, como póde o 
pa.rlameuto entrar . neste ·segredo, néste mysterio de 
administra9ão e pedir contas ao .governo da mau eira 
por que di;;,peude . ~as EOl~lllaS que farão votadas ;para 
certos e d~terJ;Uinados eeniç0s ? Como, se os balanços, 
esses mesn;.o.s,í.mperfeitos, .sóm.ente são .trllzidos :ao par~ 
lamG"nto muitos 'anuo« depois, ,e quando já .os abusos 
têm cabido no c.squecim>mto ? 

O Sa. ANim.ADE •Fr!l-UEJRA :"-Nem ao menos a synopse 
se nos distr,ibuiq ainda, e -estamos discutindo o orça:.. 
menta não sàbemes como. ' 

O SR. J, DE ALENCAR :-Se eu• tiver occasia.o, e minha 
saude .o p~rmittir, hei de' tratar de;;te assumpto mais 
largameJ.lte no orçamento da :fazenda ; por em quanto 
limito-me a estas considerações, reservaJ+do para então 
de.chrs.r á cama~a qual a m.iJ.lha opinião a respeito do 
conectivo a .emprégar para esse abuso, 

'SeJ.lhores, a Inglaterra. nos dBva bem recentem.e1te 
um exemplo' d(l. importancia e .gravidade da discussão 
do orçamento. 

QuaJ.ldo o mini,tro.Lowe apresentou o seu orçamento 
no parlamento inglez sabe a .camara que nma mani~ 
festação energica se produzia a1li contra certas medidas, 
e 0specialmente c0ntra o imposto sobre os phosphoros. 

Essa medida, que. parecia . insignificante, tinha um 
grande alcance. O Sr. Disraeli immediatameJ.lte inter
pelloü o presidente do conselho, exigindo que retirasse 
aquella mcdicla, que era fLmesta. 

O presidente do coJ.lselbo disse : " Não ha exemplo 
de um governo retirar uma lei de orçamento_; cumpra 
a can1ara o seu dever, o goverr~o cumprirá· o s_eu )) 

Pois bem, o nobre presídente do conselho J.lão tinha 
medido o alc<tnce ;la ma proposta ; dessa industria dos 
phosphoros, como de muitas outras pequenas indnstri&s, 
vive e.m Londres uma. grande parte da pobreza,.porque 
alli, onde. não é 12ermittido a mendicagem, a· caridade 
se exerce por·melO deste commercio. 

O resultado foi que um grande ajuntamento se for
mou e dirigio-<e ao parlamento para levm· uma, petição 
protestando contra a medida; a policia ilnped.io o tran
sito, mas o gabinete declarou que retirava a rne:lid.a 
que tinha. procluziclo uma n1auife.~tação contraria. 

Eis, scnhore~, mais u1n contraste a aja;:;tar áquelle 
que hontem tive a honra de apre"entar nes(p, ce,mara, 

entre ,o proeed.imento do governo •iitglez e' eidó' go>V;ern.ô 
bra-z.ilei'fo. . . .· • ·. · . . · ·. •. .. ·.· .. · · .. · ·· · . · \ 

Lá, :v.iiJ,lltJs< o >pt:e&ide~lte;de. eortwlilio; ._apoiad6,em.<unJ. 
partidO) eedendc>diante dn:•opinião,pU!blicai,é'fS8()JlepoÍS . 
de ter ·de~JlaTadQ -solemnemente á. ·ea;mat•a <q:n!l.,'ll'ií'ó::e!ã~ 
rav& .o or<:mrnento. M;as na<rnel!1ecpatz·;a·opml1l.o-'é'sobe
rana, •e nenihum min,i&t;ro tena'>o,tlire'ito de•déc]fetar .. Jhé' 
a sua. ·voli~!le ;. ,aqui, :ao ·eiY!itnwio; O'miq;risteiiié •aE!í'êaya 
e pretende esmll;gar" a opinião,. ,(Apetades.' 

Não pliecis@ declat"ar 4 camara>a •mal,'cha 'progressivít 
desta refor' a. do elemeJ.lto servil, depois da. abertu~A 
da sessão. · 'Na r,eS>pQ8ta á.<.falla do ;throno •o uo'bre pre$1-
de:nte do conselho àeclarou -q:~1e ·nã€> fazi<t, qúestão ,de' 
muitas das idéas·.da proposta, qtte· ·rião elX!i;gia -de 'seus 
amig0s •a. •sua approvagão integ:r,al. 

o· SR. TIÚQUE-Es:rMDA :r'EIXJl!R,j.:-: 'N:em ._l)'lesmo 
qui:z d~clárar categoricán:iente s.e Ja.úA qu*tão .de 

·alguma idéa capital, deixou-nos J.l3. duvida: 
O SR. J. DE .ALENCAR :-S. Ex. ·deu4tos todas a.S 

:franqu~z::ts possiveis; e como se não bastassem as suas 
declarações aq!li :feitas, o-nobre p!'esidente do conselho, 
interpellado J.lo senado por membros muit() distinctos da. 
opposição a respE~itq da dissideJ.lcia. ,qu,w,s.e ,ti;J!ha l)'laJ.li
festado nesta casa, disse que J.lão havia divergeJ.lcia, 
que J.lão tinha aiJ.lda podido eheg~r a. um accoriJ.o sobre 
a proposta, mas· que este accord:o ·se hria mediante 
cbncessões mutuas. • 

S. Ex., p.ortaJ.lto, na.o~casiã,o ~noatra"''f1.7Se~d.e ·animo 
disp0sto a chegar a um acCl~rdo com os ,dissideu~es; .a 
fazer eoncessões que dessem ,em .re!lultado a cphesão do 
partido. . , . · 

Porém, senhoms, nesse·interh]], despertou :a ON!)ião 
publica; .a classe impor,tante amea.çai\a.. l'J.lais immeaia.
tameJ.lle por essa re.forma começou a agitar-se ,íleJ1ti'O 
do. circulo lJJgal. Chegão •\lS rçpres.entw~~.es \1- esta .c<>
mara; a impr.eusa oppo.sic.ion·i·s··ta .. começ .. a .a .• tr .. ·ad!lz.ir .... as 
im;pressões -desfavoraveis, . as apprel:umsg~s . muito .·sérias 
que a proposta .tinha despertado em ,todo .0 .pai~ ; .e á 
medida .que se ia. opera11do .esse pronullcial))..el)to da opi
mão pn:blica, o miJ.liSterio., que a priuo;~ipio se mo~ttava. 
toleran.te, x.etrahi»•se, revestindo-se de uma •c.enta t.e
na.cidade; e ultimamente, é publico e notorio., o J.labre 
pr<sidente (lo c.omelho .declaro. a que • o . gabinete I!\Zià 
questão de sua proposta integra, creio que até ws ponto~ 
e vírgulas. " 

O 'SR. DuQ'UE~EsTRADA TEilOllllA :- ·Pois nlío,. até na 
questão.' da preferencia! 

O 'SR. J. DE A.tENc.m:~Ora, s.enhores, isto é J.la~ 
tavel! Na Inglaterra J.lÓs vemos o ministro partir da 
tenacidade' para a condeaceJ.ldencia, ced.endo. aos im~ 
pulsos da opinião, porque elle · a 1·espeita como ver.da
de.ira soberana; eJ.ltre nós, ao contrariá, onde a optillão 
é considerada uma rebeldip, da nação coJ.ltra o poder, 
é jrutamente quando a opinião se mani:l'~sta com mais 
eum;gia, qne ,o ,governo caprichoso eJ.ltende que não 
deve affron ta-lll.. · 

0 Sa. FERREIRA DE AGUIAR :-0 anno passado hou
ve aqui questão muito mais ÍJ.l&ignificaute a respeito 
da 1·eforma judiciaria. 

O SR. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA :-Mas que diffe
renca entre as idéas de um e· outro projecto, ao passo 
que' hoje são quasi identicas 'I . 

O Sa. J. DE ALENCAR(para o Sr. Ferrei1·a de. Aguiar): 
-Mas qual era a opiJ.lião publica que se tinha maJ.li~ 
festado a respeito desse Dt.ojecto 'I O J.lo)we d,eputado 
ou outro 'I 

0 SR. FERREIRA DE AGUIAR :-Não. 
O SR. J. DE ALENCAR :"-Não ha parallelo; não· ap

pareceu manifestação alguma sobre semelhante as
sumpto ... 

O SR. FAusTo nE AGUIAR :-Havia uma opinião ma-
J.lifestada. · 

O Sn. J. DE ALENCAR :-A que havia manifestou-se 
na questão de confiança em sentido contrario. 

O Sa. FERREIRA DE .A(}UIAll :-SabeDeos por que cou
siderH ções ! 

O SR. J, DE ALENCAR :-Mas V. Ex. faz uma injus-
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#44 ~ sf, que .Voió\i ' p~i'~ c.- ~~astão de confianÇã.. e aos 
~~~ú:$ ',Ç~ll6~l!.S, ,1,ajld? . aiitt~<ndm; \F\e . el.Ies forão tão 
l):~~;~o_s que cederaq 6. preasao do mm~steno. 

<ih:S"!\< FERIIEIR.ilí .:J!E;;A'6m~ni ; . .-.A.s co)lsidera~es não se 
· refe-r.itião. -~.o govern'Ó a· simlil ' a. i~têresa'es muito. mais·a·ltos. · 
Entemlf<CJ!~e,ata ·;utn;:.c~pribho. •. ' 
·,·o;sfi. 'ff:iw-:ALEilfc:&-tú·L ·ffé ·ô• ID>bre' :ai!plitatt(i~'rt-tên
_dia que ba:Yia çaprich!li devia votar coritfu j' pru'B''lloo;se 
sacrifica ao,. çaprJcho.•del•Ú:mhQilleirH>s i.nter.esaes d\l um 
p~rtido, . Gontiriúo o-Il;leU .disc_urso : .. o · ?Obre .cll'pntado 
p\ldir't ;li · é'JJ:;p-ei:id~rá ãs &aa~· idéás g}utndo •wi-
li!l'i\' ,Ni5'p· r~sp:OliMr~·a tp'dos ,os seus apartês, por-
q~e- ·sefm llla'Vel: · . · · · 

· () . $1t.~ ;F.li~tÍtErn-\. : ~{AGUI~-:--<bou.pÇmc~s apa$s. 

.. Q. Sk:·- ~~ílltillE"li'IiluÉiíii\f :---Ma:s· ~ : q)le 'llsiÍí em d\s
'éüllslió-'é' :tlmr.oL'à'Sslimp'to;' não·-:é·'eSSe. . . · · · 

O SR. J.- D:EALENc~n; -Sr. pl'ésidellte . demonstrei 
' a ~'T!lp15sio/i(Ó qué< m;e 'tiitbtt,: '(>l'Cij)!>b't<l : o. ~esprezo que 
:ttros~u :· l!l'>goVê't-'tío·jí~stt ' qttestilo · do ·. dime'ílto· E;ehil,. 
evitando . chegar W "~'~m' · âli'tiôl•do, -afim_· de -test&bel'ec-er a 
uniã? de s~u-. p!n:tidQ • .(A:potf!,dos.) • . _ 

Pas·sarei · agorà a ,f~e,~-. algumas ·cousid~ra.ções mnis 
especiaes eiJ:l relação a~s , serviços e qu~tões qp.e se 
pten~em 'M!I m:im·sterics: ·d:O· iln)')!lritl. . · 

Senhores, a primeú·u '. qü~s'tàxr que· eu ·d·es·eja-ra · ver 
áven-tada· nesl:6 -~~4in~· .eta. .:~. ~a:pt"0t.ogll;ção mlnirsterial 
{pe!_']nit~a-:<~·~e·!:~;•e:x;~tessã<!') qu~ se dou.• ém relaçâo 
ao nob~e <~~>mls!A:o• dO,• lmlien<h (R-osádt(Jjy '). . . . · 

S. -Eoc., _. mem]Jro distiltl.cto do gllbine.te d.e.29 .de .Se
teml:>-ro ~ap(l)j'adosg, .Mnd0. llab.ido ··estil' . gabiuete cooti-
U1AQ,Il' -il<l .• de fl· d.~· Março. ·. . . .- . · . . · 

. !'a)'éce'->l\li{ll<'.qcn;l'·eate ·:fálcliG" .:não -4• ·mu·it<;> •CQaatotme--<:om 
as• no»jm~s''de •um g.0verno•!l:egular do systeina represen
tá.t\vo :' ,ha nrilai certã. oolidil.~ie-dade politiCft)• um <Jerto 
vinculo que fórína do ministerio um todo:·c@illll'l<JJ<iéh 

. Não .p~sso, nem se· póàe 'e,.plicrur a O@ntinlWçlío d'o no- . 
btle roiill'i_stro ,neste gabin~te: - em· -circlllin~t.ancia.a , n·or-
11!:les. -senão .po1'·d.uàs 'ráJOÕe< :· Oll o partido con'Servador 
e&tá tão _pobre . de : ho1Uen& qu-e pltl'ac· &e ·.org~nisar um 
novo -gfbi~~e é necessa~io· .aproveüat-fie dos :fu:agme;n
tos do · gabtn~te passado (apowclos) 1 .. ou houve uma -.dls
sid!encia intimal' u.rn-a. divergeMÜ> no seio do gabinete 
entre S, Ex. e seu•s C0Jlegfl.s, ém conseq'l!l·encia da qual 
foi q ministeri() obxigadó ,a retirar-se. Sendo assim) cie
''ia So' Ex-:, em vivtudedos p_rüwi•piós _que :regE!m o sys
tema. rep~esellt-ativo, ser o orga1úsaâ.o1· do fntnro gabi-
nete. (A:'fl9iàqos.) . _ . · · -

Creio que nenb_úm destes dons. dsos ·se d<O.U; que•não 
existio nenhuma dest_as duas razões, que -podiao expli
car a continuaçã'o do .nobre miuistr~ do impedo no 
poder. 

Por ct>'liÉeguencra1 ·qüal 11 riizão p•e_r qu:e o riobre mi
nistro pertence ao gabinete ele 7 de Março ? Eu só 
descubro uma. O nobre mirüs-~ro .é um 'h"'mem ne
cessario. E ·quem . é, senhores , que .nest e paiz fa;z os 
homens necesr,atios ou impossi"'eis 'I Quem: iâz d!IS me-

. diocridacles. talentés é 'dos talentos mediocridades? Não · 
p~eciso dizê-lo. 

O .Sn. FE:aaEia!l- Yvl:NNA :-A naç:ão to.da sabe muito 
bem. . 

o ·.SR. lVI!NISTRo'JD·o· Inmrmro :-Então foi essa a causa? 
E'. unra· malignidade _qúe não tolero. 

0 SR. J. DE ALENCAR :-1Vlalignicla<le1 não. · 

O .S:a, MINISTRO DO lniPERIO :~Niio me.refiro a V. Ex., 
refi-ro-me ao Sr. Feneü·a Vianna. t 

O Sn. FÉI.\'ImiiiA VtANNA: - Nã fiz úttiis do que 
apoiar o que diss.e o illu-stre depu atfo ; fogo, Y, Ex. 
reféte•se· ao . orador. · · 

O SR. -J. DE ALENCA-~ : -'-Se se tratasse de um outro 
homem que não fosse o nob~a ministro do imperio, 
podia dizer-se ·que es5e homem tinhà rompido a soli
~ariedade com o antigo miuisterio pelo desejo de con
tmuar no poder; mas eu não concebo que esta razão 
se pudesse dar,-. 

O ·sa. :tYJmrsTao no IrúPERio : -De certo que não. 
Suhi de perfei-~o accordo com os m12us companheiros . 

O SR. ANDRAD.B FIGUEIRA:- V. E x . não sahio. . _, 
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o Sn. J. DE ALENCÁ.R: "'7 8. tx: continuou. Mas como 
entendeu S. Ex. esta soliduriedade 'I . . 

Não pesárão n() seu· animo -as mesmas razões q.tle 
le\'árão uú1 esta:dista ésclarecidó, o Sr. Visconde· de 
.S .. Vicente, a deixar o poder,? 

Pois UJl1 bo)nem. coplo o Sr. Y)sconde de .S. Yicenpe, 
éli~.fê consid:era:do o:Iesté i>;trtido1 inii§àdo :P,elbs <t<fye~
sarlqs parâ or.ga~i~~ro . ~rubmeté, entendeU que .11ã0 ~od!a 

. continuar !L'.s~tvrr · o Jlatz_.'no. podex,; quê. era pecess~tio 
d'eixa-Io, -·E\_ de.i;><:a-:to . ~m-- 'Circúm~tancias bem qiffiçeis, 
v-istó q\le o )út~,tro orga)I~sadoi' n1to, ~sta,v;~ no Imj1lério, 
e foi neceas.ario · ag,uarda-ló . . J?oia . áp~lias · cMga ~se 
fu~Ul·o o:rga,nis:,dor; . o ~k Visconde d'!\ S, YiceP,te re

. n:gncia o 'po!lerl: ~~·clllra)ld? qt).r o tjaba :feito · J>ol:'{Jle 
_nao .achava um sénadór yara a pas~à. _vagl). · ; . _e o nobre 
·ministro não.jul,gou es~a i a'zão ba:staute fi:>rtepara.taro~ 
heni deixar ó J.jl)'d:é).'?' Todos o~ sêus. collegM se re'ti-
rárãô por este. ~qti'vo -.,.S. Ex, bontinuo.u ?-_- -·· · 

O gtle quer · _dizer. e·ste iac~o ,,. senã.O. que o nobre 
mini~trO dp illlperiq não COn()órdOn COm as ra.zÕeS 'pelas 

. quaes,foi dissolVído o g!\binekde 29 de -$etembro, senão 
·. que S. Ex;. en.t~.11dêu 'iue_ ~qqelle gabin~te; ~e retirou 

êontraos ptlhC!i.nos do sy:stemà .J:epresent1vo e éontra 
os i:nter.ess~$ :do . pàl:tíào e dõ paiz? _ .. . . 

NãO é pbssiv~l qüe o ;~.cto da continuação- Ílo pgder 
. do nobre 1ninistro tenhà ~11t~a sjg·n1fiéa.ção para :~;quel
les que co:mp~êhendem a -mdole_ do . systeroa r~~sen-
tativo. . · ' · · · · · · · ·. · 

, O Sn~ DiiJGO DE :v A\s~Oi'fOELLos :...-.H~j ~já não hai wüs 
- systema.represen;tati!'O. , . . . , ·;· 
. O ·slic . . MtNIST.ntJ Do llliPEll·I.U ':_._.V.; Ex •. pód<ÍI regene
t&-lo, . · ·•: · ·• ·· ·• -· _, ·. .. · 

O SR::'Dro'G-o llE'V'daol'icEnos~Esta gforla · ~•tá: re$er-
vada a 0 nabte mi-riistro·do iroi_m{o. · . · ·.: ~ 

o Sn. m ;INISTRO DO I.itri>lliUO·:'- ,Não me dirij.o no 
illústre d_eputadQ. · · -

O·SR.-D!IJG(;) nt VA&GONOELLOS!-,-ThiJ:as e que·te.nho·e di
rei:to de dirigir,me a V. Ex.; · e até de·inlierroga"lo. 
Represento a naçií.01 e· Y. Ex , rep-resent!b o· poile1'" 

O SR., J ; DE .At.1iN1JH\ : - Não t ive à :boni&' cle ouvir 
M no~re' 'l'iÚnistr'o·qu-andu S. Ex. ~q_u~ fallou, em ré~pbs
ta ao !lltt&tre deputado pelo mtlDIClplO neut1•o, e ·e111 re
lação á materia do meu reqaerime·nto ; rna,ij- Iende o 
discurso. d~ S. Ex, vi qne começára estyg'in'a·tfsnndo ·a 
pOàição qM: tinlrão t0mado· os dissidentês; pois · qclE~, 
tendo di-ve-rg\do a principio apenns a respeito do e.Je
me-nt-6 Mrvil, roa.nifest-avão-se, entretanto; em op.,p~sição 
àb'erta ad gabinete, àprovei:traml'o todas as oecasiões 
p_ara · host~'lisa'-lo. . · ·. · · 

Senh<Jte's1 I1fuofoijusto o. nobre mi)listro do imp~!rio ua 
censur-a que irrogou aos ·disE-identes; não só o 'faoto ·não 
é rigorosnmente ·exaéto, como, além disto1 perguntQ.r ei : 

. Qtte1n collóóo'U os dissident<Js .netta posiçfuo? (A]Joioo&s.) 
O governo. (Apoiados.) · · · 

.Qu!lil1do · <;>s· dissidentes declm·árão na discussão· da 
respoEt'a á -fa11a do throno qn_e divergiRa d-o~ gall·inete 
no topico relati'vo ao elemento servil, mas que em tudo 
o mais da vão-lhe plena c•mfiança, como respondeu o 
~overno a esta declaração 9 Fazendo questão 'de ga·);>inete 
da mensagem á corôa, estabelecendo, por consequ~ncia, 
a scisão que elle hoje lamenta. 

Senhores, esta posição é logica e natmal, l!mi ·o 
gabinete quem a creo_n, (Apoiados.) Esta posíç~o decorr9 
naturalmente dos ultimoá acontee1mentos pohtJCos. , 
_ O gabinete, af::<stando-se de seu partido, toma11do a · 
b~ndeira d_o ,Jtllttidõ ad verw, romp~li~o com as tradi
çoes da opmmo conservadora, con·strtuw~re uma·-amea
ça, um perigo . Elle promove a d.issolução do partido 
(apofados)', ao qual está élilaceraudo , porque um partido 
não su pportil discussões calorosas, como uão podem 
deixar de ser aquellas que agitão questões dtt i mpor
tauciado elemento servil. (AJ>Oiados.) Pois bem, em face 
desta mneB.'Çà , deste perigo·, o· que nos cumpria faze-r 'I 
Curvar a cabeça~ Niio. Cumpr ia remoy2r a ameaça. 
eliminar o perigo. (Apoiados .) 

Eu lamento que o governo se tenha collocado nesta 
posirão: Iiem pense o nobre miniôtro que eu nutro s·en
tim~ntÓ algum de hmtilidacle ao gabinete . Sustento 
apenas miuhns idéaB, e a hostilidade <:~ne porve_ntum 
eu lTIO.!:trc n5.o é EE;não a energia co1n que detendo essas 
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convicções; ~ou amigo d!l m'uftos dós _càvalheiros gne 
fazem parte do gabinete, e at~ ultiin'amente, -senhores; o 
ministerio sé tornou · meu affim com licenç'a do ilrua:.. 
tre depntado pelo _Rio-Grande do 'Sul, que não gost.a 
de parentescos alheios. . -

Applau<j.o sj.nceramen_te a entradtt de nobre ministro 
da gueri'àt· E~f\\udo q~,~:e .' t> min.isterio . não sp ganhou · 
uma in_tcjl,)g,en(:i!i. )~b01;ioea, cofuo -'!ima ve'rdadeir:J. in~ 
:fluencia 'p,Qlitic~ -(i,m _sua _ pro:l'incja:· Atieri:i,~ estra;nhei 
que essa escótha riãó se tiv.es-se feito <;oi;Il antec~dencia, -:
e que a pasta ·da. guen-a não fosse preenchida a mais 
tempo. E; 1:1~·verdàde1 c~nti_inlando n? nii~nisterio d-e 7' de -
Março o mtntstro :do uupmo).lo -gabmete de 29 de Se
tembro por-uma. especie 'de pl'progaçlío, -nada mais -na~ 
tnral do quê ;prorogar;Ee _t:ti:ribern .a· ministro da guerra, 
e assim có;m·pletar-se··o mi'nistei;"b. ( Ri~aàas.) . Não tenho 
outro ).Çio~ivo pàr.a cqmbateJ; o gabinete, a nlio ser a 

- crença , _ h!)rn_ Í'\lnda~a 1 · em que estou de que a C!>nti
. núaçi;io de · um: ininisterio que tornou-se a encarnação 
viva da ·reforin,a do e1e~euto servi~ , .há. de pôr em 
perigo o 1'>-arfido -e o paiz cujo! interesses devo zelar. 

Senhores, ' ainda· uma outra qu:estão ganhará em ser 
esclarecida . pelo ·nobre ministro 'do imperio, e é. a ques
tão que o illustre deputado pela pro~incia de S. Paulo, 
que infelizmente nã~ vejo presente, . qualificou .· bem 
chamando ~a: das· dua.s _ esp11e·ras. . _ · 

A camara_ ha de recordar-se que durante o gabinete 
de 29 de Setembro o Sr. ViEconde de S. -Vicente, çhefe 
daquelle gàhinete, expedill, ·.pela presidencia do con
selho, uma circular · áos'.presidentesr:·procurando de- _ 
mónstrar.-lhes .que a politicá .e --& admnüstraçã,ci consti
tuião duas·espherM distinctas, e, portanto, o governo 
lhes recommeudava tivessem muito .em vista não con
fundi-las sacrificando a administração á política. 

Esta circular· causoti-sorpreza:geral. A mim lembrou
me.aquella tão celebre e .iuterminavel controversia dos 
reitores a respeito da divisão das ·faculdades da alma. 
(Risadas·.) Porque realmente a política e a administra
çãe são duas faculdades. do .poder, não é possive]!epa
ra-las, ninguem póde dizer. onde pára a administração 
e onde começa a política. (Apoiados.) · 

Todos os hqmens que têm algum traquejo da. vida 
parlanienfar e política sabem que as menores _questões 
administrativas . podem de npente tomar um grave 
caracter·politic<í . . 

A nomeação de um . presidente, em circumstanaia.a 
normaes; é. um acto administrativo; em ou,tras circun+
stancia~ se tem tvrnade uma grande questão política; 
e assim, ·descendo-se a escala administrativa, vai-se 
até á nomeação <:lo delegado ou subdelegado de policia. 

Não preciso eêtabelecer hypotheses para mostrar como 
'muitas vezes é possível que a demissão 'de um individuo 
que eetá estreitamente ligado á parcialidade de uma ]óca
lidadu traga um grave transtornq á política Pela 
sua repercussão no parlamento, pela lealdade que torna · 
os homens políticos solidarios, é posei vel deslocar uma 
certa: fracs;ão da maioria e mudar assim de repente a 
phy&wnô!Ula de uma carnara. Parece-me, portanto, um 
axioma que a política e a administração estí\9 eetreita
mente ligadas, e que não é po;sivel na pratica separa-las. 
(Apoiàdos .) · 

Eesa utopia da separação <la política da adminis
tr~ção não é :senão um sophisma, um meio de ani
qmlar os partidos. {Apoiados .) _ 
-o Sn. A~DR~DE FrGUEffiA : - Está muito claro. 

O Sa. Du(luB-EsraAD.~ TEIXEIRA: - E ahi está o 
n~bre ministro da marinha, que não ficou muito satis- -
f~lto. com a conserv·ayão do presidente na sua pro~ 
vmma. 

O Sn. MrNrsrno DA MARINHA: _:_ Os faotos não têm 
nada com a questão. ' 

(lia outros apartes.) 

O Sn . J. 'DE ALENCAI\:- Senhores, diz-se muito mal 
dos partidos; eu não d_eix~ d~ reconhecer que os par
tidos, como todas as mstltmções humanas têm seus 
defeitos~ que sii.o .gera~ mente reconhecidos, ~orno a in
tolcraucta e a exJgencJa que tantas vezes se manifestão 
c cnr:cem de ser corrigidas pela illustração e mo
dernçao dos chefes. 

Mas o que são esses defeitos dos partidos e:n com-

paraçií.ó dos vimóa que se origina~iiío de ' sua · _ex!i-qc-: 
ção 'i-Em vez .da indo1enéill.; a iini:Íi.Orálida<;lé·' .fàpoia- • 
dos) ·;-em 'vez ·da ex.igencia, _ ?- eotrtip97i<r: -(M'uit'os àpoia~ 

-dos.) ' - . · · · , · · 
Eu prefiró os ptimeiro!r l);os .ultim:os;; ·ê créió ' que-

todos assim -pensão. (Apoiados.) Por isso enchicme.· de 
ápprehensões a res_eeito da circula'r ·dâs duas espheras,·· 
qu~ !endia a .. aniq~üar C)S partidos _ por !Peio :ile --uma 
pol1twa -neutra. · , - - · · ' . .. 

O SR. , ANDiU.DE FIGuinu. dá. um aparte. . . . 
q Sa. ·.r ;;,E ALJiNÓA'll:- Senho~eá, -~ nobTe miP-istro 

do. 1m peno, membro do gabinete de 29 ile,~Setembro, 
de~e· dizer-nos Ee transportou P!l.ra o ga:binete ·de 7 de 
Março a doutrina _ das duas esphetas {ri~Mas ),. porque 
neste caso quero invocar o auxilio. muito poá.eros_ o do 
nobre d~putad? . p~tr S. P;aulo, o Sr. João Mendes, · cuja 
penna tão habilmente ee empenhou em .eombater a falsa 
theoria da circular . 

· _ O Sn. MtNI~TRo Do IMPEIIIo:...:. Se V. Ex. v~i. e~trar 
nessa confrontação, não o poderá fazer . sem que· outros 
fação tambem outras confronJ:a,ções. --.- --_. · 

-- O Sn. J . . DE ALENC.(n:-E~ cont~nto•p:Íe- ·<iem ~sta; 
V. Ex. fará as outras, se quizer. . . · . 

O Sn. DuQuEcEsTRADÁ TEIXEIR~ :-E ni-o é confron-
tação, é qu~tão de alta po~~ca. · · · · -

O Sa. J . DE ALENGA.R:-0 que desejo é que o nobre 
ministro do imperio, de accordo com as normas do sys
tema representativo, nos diga qual é o pensamento do 
governo e.m relação á circular ;. se S. Ex. , ._ pa;~eando
'se· para o gabinete de 7 de Março, -abandonou esta 
doutrina, se, ao contr!lrio, a trouxe para. o gábinete de 
que é hoje mui digno membro. (Apoiados;)'-E' io'ó o 
que ao nobre ministro cumpre dizer; é isto que "' ·ca
mara e o paiz têm .o ~ireito de exigir. (Apoiaào~ d.a 
opposição. ) . · ·· 

Não h~ nisso confrontação; apenas., sentindo-me fraco 
para combater a doutring,, no caw que o nobre minis
tro não a tenha· rejeitado, hei de pedir o auxilio de al
guem mais forte para resistir n essa theoria ·pel'nicio
sa., que tende á. aniquilação dos partidos.: (Apoiados da 
opposiçdo.) · - · · 

Senhores, essa circular das duas espheras -ainda me 
desperta uma outra duvida, ainda· me obriga a pedir 
ao ·nebre ministro do imperio um esclarecimento. 

A circular pertencia por sua materia ao gabinete do. 
nobre ministro do imperio, que é o gabinete da polí
tica interna, mas foi expedida pelo gabiuete da presi
·dencia do conselho. 

O Sn. ANDRADE -FrGUEIRA:-Fez -lhe um commen-
tàrio. - ...____ 

O Sa. · DioGo DE VAsCONCELLOs: ..... Diz .se que foi reser-
vada. -

(lia outros apartes.) 
O Sa. J. DE ALENc.m:-Isso entende GOm a questão 

importante das attribuiçõe~ do presidente do conselho 
entre nós .na fórma do governo representativo. -

Senhores, lembro-me da observação de um publi
cista muito notavel, o Sr. Pimenta Bueno. Na sua 
opinião o Sr. presidente do conselho 'não tem senão a 
direcção de ordem nas conferencias, e o voto de quali
dade para o deaen+pate; além destas, nenhuma attri
buição mais,· e declara S. Ex., seria prejudicial qual
quer outra, porque entcrpeceria a acção dos outro~ 
ministros, que são independentes Jlas ·suas repartições. 

Ora, eu bem sei que um ·visconde niio está obrigado 
a· sustentar _as opiniões emittidas com seu nome de . 
baptismo (1·isadas); mas deElJjava que o nobre ministro 
do im perio nos d!ssesse se concordá com esta idéa 
emíttida pelo Sr. Pimenta Bueno, ou se enté~!le que o· 
presidente do conselho é o director do ministerio; que 
nada se póde fazer seni o seu. visto, que tem direito_ de 
veto wbre a c tos da exclusiva competencia de cada pasta. 

Na minha opinião, o presidente do conselho, como 
organiEador , é o chefe político <lo gabinete ; todas 
as questões politicas devem ser decididas com o 
seu accordo, sob pena ele estremecimento do gabinete 
e de provocação de uma crise. Elle f}ão póde ser ven
cido pela maioria em questões polittcas, porque desde 

f ) ,. 

. . 



_ ; O mom~nto al)l'que o. p~fiS!\nteutp creador~o (l;Rbinde hnO 
pr~~ommlj,r., . esse_ gabm,ete. cessou de ex1st1r ,. não tem 
~aiS. ~a~o. de ser .. . (Apoiados.) Ao .poder moderador é 
hvre Ir 110. :fracçiio que venceu buscar o or~anisador do 
futuro .gabineté, mas o gabinete anterior de1xa ele exis
tir; o !ell principio creadqr desappareceu. Oú .esse 
gabi~e.te_,~e reorg~C~!llsal,'~ C\)IÍt q :mesmo presidente. do 
CO!>t~lbo .. e -os· _-l)lini~tros, ·qu~ 'seguirão ~a opinião, ou 
M dissolverá pel:l. d1 vergerrCJa ·do orgo.msador . . 

Nas questões de. el<pediente, porém, os. n)inistros são 
i~dependeutes, obrão .. por si, 'não soffrem veto· do pre
Sidente. do c .onselho e nem .lhe delegão as. suas attri~ 
búições. Não p6de ochefed<) gábinete,portanto, e~pedir 
ciryutares e a visas, instrninc\o ou ·ad ve1'tindd os di versos 
~inis~ros a respeito · de ~nas obriga9ões e dá conve
mencla de serVlços. a cargo de cada 11m. 

Desejo· ouvir o nobre ministro do imperio a esse 
res peito, -tanto niais qúando no gabinete de 29 de Se
tembro, de que. fez parte S. Ex., o pre ,idente do con

. selho·expedio não só a circular chs duas esphera•, como 
avisos sobre ma teria. relativa. nos ministerios da guerra 
e da ag,icultura. . . 

O .SR. ArinRADE_ -FIGuEm,l :-C~m rompante .:e leão. · 
(Risa~.) · 

O Sn, J. DE AL.ENC.I.R : - Ainda me· occorre uma 
questão importante. Nutro duvidas, duv_idas muito 
sérias, a respeito da legitimidade actual do mandato do 
nob1'e · ministró do imperio sobre o direito com que 
S. Ex. se aseenta -nestas cadeiras, onde eu aliás sempre 

, desejarei vêclo, · e .lamentaria em extre.mo se por acaso 
:fo•se della afastado. 

Parece-me qàe a. verdadeira doutrinaconstituicional, 
que -~~ --~orma\ do nosso sy?tema representativo não 
penmtliao que · S. Ex. se sent&sse nessa cadeira sem ter 
lie novo passado pelas provas eleitoraes. 

(H a um apa1•te.) 
Publicou-se que o ministerio de 29 d~ Setembro tinha 

pedido e obtido a sua exoneraçiiO sem: excepção de 
qualquer de seus membros; posteriormente toda a 
imprensa deu noticia dn organisação do gabinete de 7 
de .2.\'Jarço; e nessa organisação estava incl11ido o nome 
do actual rríin!s~ro do imperio, nomeado para essa 
mesma repartlçao. · 

O paiz, por conseguinte, teve conhecimento da demis
são integral _ de um ministerio e da orgi!-nisação integral . 
·do outro. · 

O SR. MINISTRO no lMPEll!O :-Eu sirvo com o mesmo 
decreto que me havia nomeado membro do outro gà-
binete. · 

O SR. J. DE ALENCAR : -Em virtude ela constitui
ção, desde qué o nobre ministro deil<ou de ter assento 
nos conselhos da corô<t, ainda que fósse por uma hora 
não podia aceitar-de novo o ministerio sem perder a su~ 
quali_d~de !le deputado e de sujeitar-se, portanto, á 
reele1çao. . 

Senhorel, a reeleisião não é um obstaculo ou estorvo 
q':e. poz a constituição á accummulaçiio ou cRrgo de 
mumtr_o com o cargo de deputado; ao ~contrario (e todos 
os ~scnptores ~o systema representativo o sustentão) ,é 
mmto convemente essa acçummulação das :fnncÇões 
parlame!1tares com as attribuições executivas, porque 
está 1:a mdole deste •;ystema que o gabinete seja ti
rado .J':;stamente do sew do p>trlamento O principio da 
reele1çao repousa na confiança que deve existir entre os 
constit11Íntes e-os seus representantes. 
. Diz Benjami11 Coustant: <i Um minist;ro, desde que 
e nomeado, mlid-~ de posição pessoal; aeixa de ser o 
m~smo homem; po1: ~onseguinte é ne~essario, que o 
pa1z ·declare Ee contmua a sua confiança nesse homem 
novo. 

· O Sa. MI~ls.TRo DA ~ARIN~A : -Mas é mister provnr 
que o Sr. nnmstrq do 1mpeno foi exonerado. 

. _O Sa. J. DE ALENCAR :'"'7Senh0res,em vista das no
twws da.da~ no orgão official, e reproduzidas fielmente 
11os outros JOrnnes, sobre a demissão completa do g:!.bi
nete de 29 de Se_tembro e organisação elo gabinete de 
7 de Mar~o, era 1m prescindível a reeleição. 

Mas contesta-m,,. o nobre ministro da mannha, di
zendo que é preciso primeiramente provar que seu colleg!\ 

<e To~w~v • 

do imperiofoi demittido com o gabinete de29 de Setembro; 
que é preciso virem os decretos à esta· caniara para.-
serem .examinados. . · 

O Sa. MINISTRO DA IlfAniNBA: - Que v. Ex. os ti
vesse examinado. 

O Sn. J-: DE ALENCAR :-:Argumento com dados ofii- . 
ciaes ;· se a rioticia -como·· a deít· o Diaiío' OtfiçiaZ··_n,ão 
era exacta, ' cmnpria ao nobre mini~tro e a seus' çol
leil"as ;ectifica-la,atten_dendoá hnpbrtitnte quespão cbn-· , 
stituc1onal que envolvm. · ' 

O Sn. MIN1S1'no ~A M.mNrrA :-Ajmp~en~a publi~ou 
que o mi!llstro do irnperio !].o gabinete de 2~ de Set~l.ll-
bro continuava no poder: ./ · · · 

O Sa. J. DE ALENCAR :-C~ntesto, e é•fácil, verificar. 
Cumpre tambem indagar por' quem é · referendado o 
decreto de no111eação ao nobre-ministro do iinperio·~ ' . 

O Sn. MINISTRO no · LliPERie :-Pélo Sf. VHcond!l. de 
S. Vicente. ·' · · · · 

O Sn. J. tE ALENCAR: ~ Como pód~ set isso, desde 
que re deu uma nova organisação ministerial? · . 

Nas composições ministeriaes é·-.e. organisador. 'de
novo gabin-ete quern designa seus . eollegas, e qu,em, 
portanto, · re!erend!L os respectivos . decretos de .nome&
ção. O que se 'passou com o nobre ministro do .imp.e1:Io 
é uma anomnlia. qne re'veln bem o fals.eamento de nosso 
systema parlamentar. Não é' o or~anisador quem .or
gani~a os m1njsterics, mas um . poder superior._ Con- · 
forme nossos estylos, o presiclente do gabinete que : r.~- . 
tira-se referenda· o de~reto .da ·nomeação do novo·pre,- , 
sidente do cvnselhu, e este o de seus eollégas por ~ll:e , 
escolhidos. Se o nobre -ministro do imperio permané'
ceu no poder e foi o élo qne prendeu o gabinete de 7 de : 
Março ao de 29 de Setembro; a elle competia J.;éfer<m • 
dar o decreto de demissão do Sr Visconde tle S. Vi
cente e o de no.meaj~ão do Sr. Rio-Braneo. ·A proro~ 
gnçjio ministerial de S. Ex. produzia, portant<>, uma 
grave_ perturbação nas normas dn 'systema· repreli_enta
tivo, além de violar a constituição dispensando a re·
eleição. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA :_ -:-0 gabinete . l).ctual tem 
duas datas -29 'de Setembro e 7 de Março. 

O Sa. MINIS~RO no IMPERIO:- De.scobtio i~to-~ 
Q Sn. ANDRA.DE FIGUEIRA : -, E' o qüe está patente. 
O Sn. J. DE ALENCAR: ~ Entrando no relataria do .· · 

nobre ministro, o tempo não me permitté mais que ligei.:.. ' 
1:as considerações -sobre diversos pontos, entre~ os q11aes : 
:fallarei do~ exames, não 'pela ·necessidade da defesa., 
porque S. Ex. não me conteatou, e apenas de passagem 
no discurso aqui proferido pro,curou explicar .a legiti- , 
midade do decreto de 14 de Janeiro deste anno. 

Leio no relataria do nobre ,ministro do. imperio, tra
tando da bibliotheca publica, que S. Ex. 'entende 9.ue 
essa bibliotheca precisa de ser :franqueada ao pubhco 
em horas mais convenientes , e para isso autorieou 
urna despeza na importancia de 11:000$. Concordo que · 
a nossa bibliotheca publica não está bem montada 
para prestar a utilidade que della se deve esperar. 

A respeito da. nomeação df\ bibliothecario, feita pel~ 
nobre ministro, me limitarei a uma sim_ples obse1·vação. 
Embora eu esteja convencido que essa nomeação não 
póde deixar de ser boa, porque o nobre ministro a :fez 
por inspiração; e sem desconhecer as qu!)lidadea e ta
lentos do nomeado, entendo qué o lugar·. de bibliothe~ . 
cario publico deve ser reservado para um homem .co
nhecido pela sua vasta eruclicção para uma reputação· 
firmada, para uma illustração que possa receber digna- · 
mente os sabioa estrangeiros que transitem por nosso 
paiz, e dar-lhes uma idéa elevada da nossa civilisação.· 
Não é lugar para os moços se habilitarem, mas para 
se remunerar os talentos feitos. 

Bem sei que o ordenado que se marcou para esse · 
:funccionario não comporta uma nomeação desta or
dem ; mas cumpria ao nobre ministro propôr no orça
mento o necessario augmento de ordenado , afim de 
tornar esse cargo uma especie de aposentadoria honrosa 
para algum litterato illustre, já encanecido pelas vigílias 
do estndo, pelos seus serviços prestados ; citarei, para 
exemplo, o Sr. conselheiro José Maria elo Amaral, o 

8 
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~.ssào em. 12 de oJuDoo. 

. ' ' 
.. o s:r. Juziqueira:.....Sr. ·presidente; depoi.nia. 

pve • ene&ndeeeente questio, que· .t{o legitimamente· 
tein_prendido liA a.tteQ,;õea data camsra, ·é'dilli<lil; lleJJI.. 
du~ ':fazer a tranai.çiio rapid& para outro.M&umpto, 
por.ma~~ liiOmell,tOSO que ellC ·1eja. A- attelição .~e:ta.. 
tiga, os eapiritos esta.vão -~ em ohtriL-~ ordem.de
idéas ; mu llio'.temoa ·'remadio :seDM'·.<J.esviai:. -um 
pouco a. nosa&.attençio paxa.as ·~:ilue ~Iir:n
dem com o orçunento dare~·. di> ·UU~o, 'VlSto 
COlllO é ta.mbell:l: ~umpto que muito · deve Ülteressar 
aos J:eprúe!!tames··da ·nação ·· · ·· .· · •·· ···' ... , ..... •·• .. 

:!!]u•·:n'epropolibO' L fazer'dPn&&J.coneid·~~~;~;-<mt 
resposta. ·~ · il!IUtr~ d!;PntLdO:.-~la pro'VÍllcÜt, do <lellri., 
quehónteDl tBllou; e'ign&lmente om.re&posta ao'houra
do 'depm:ado,pola minha. provin~a, qucdmciou este 
de'b..te.·: " ''·· · " · .... ·· . · . . : .... ·;:.:,,. ·c_ ., · .. 
' o honra.d,o depuf;ado pela prqmcia ::·do· eean, que 

-mp~nh~'lJ.io"se• 'acluui ·pl1!$eDJ;eO.neite . ~omento;}ez: 
conndert\)i5aa geraes tendente-e: toda; m:ua. ou 'lJlenOS, 
a criticar.o pcocedimento d.o govemo, e c:Onai&te
em demonrtrv que.- era, -~"":eniente . .que.. .eM~ miníati-os 
entra-J~&. aa .mmüasem. ·<14 -força neces&&ria para resia-
1:irem a íinpoeições, qnaes<J,uer que el!as :foaein, .. e pam. 
curvanxn-!e sómente á opuúão publica, estA rainha do 
univereO. · -

. O illustre liêpiltado, para. corrobor&r a sua .opinião, 
citou.-Iioi; o. e:Z:e.lllplo ~ lngla~ pm cujas t~r&ti0311 
S. Ex •. &llla .' estremeClda.mentc!, e wse q,ne amlia lu!. 
pouco na. questão agitach.no :pm.:lamento mgloz a. res
peito da imposiçiio. que ae. deVJ& lançar o,ob:re mna in
anstrja e:.o:e:cida _por milharu de pessoas, · pôncipal
mente lia cid.sde. de LoRdres, o gabine~ ~o-se o~do 
a. recuar e tr.ullisl;ir com es.:>. ~piniio mtuüfest4ula em 
:re'llllil5és, em clulis, na imprens:., e mesmo na. tnlnma. 

·o 'hOm3do .deputado .déste modo fez nmá. grande in
jll&ti_s- ao elitadO .da 'Ilossa soeiedade, e aos progressos 
pratlcos ia: nossa · fózma. de governo.. · . · . 

Meus ie:llhores, hJ. qu~ que nece!Sitão 6er li(iui
daw. No ·momento actua.l tem sido m~' squi:.pintu 
o pocier ·executivo c<imo Sllbs~ente, das idél!$ . que vêm 
do alto. Tem &do moda decl= que·$idéas nUniste
mes llão' W> icléas hauiidas na cipmlilo publica, e sim 
...mdati de peaooa., de entidade '!IIC não póde oer arras-
t:tda paia .1. <llicossão. ·-· .. .. . · . 

Ex>fend~ que' uma ~de ~Ju.ztiça. que n66memos 
a m1s ·mesmos. Se :0 'S"T= mgle:>: -aJgunJ..a. .Tez oode 
em questües éomo aquella, relativa ao ·imposto dos 

.pho!<phon>a, u qUê ~ni!ío o :honrtdo depilbdo, é por
que ' reaonheceu que ,. opinião public:t. se. til;>li& mani
:fi!,etadó :~~aqu.elle senti:io, e: que q :negocio ez& = Tet
dàdeir:a. queatixmoula que Dão;podia .ser.'.elew.d>l,'lW-:ca.
ncter de questão governllllle:JW. . Entre nós vemos que 
a opinião se manifesta'portoaos'os. or~s legioimcs; e 
seha paiz no mundo que goze delibcidl.de'pratica, en
tre'clles,ae deve conta!: o blperiodo:Bzazil (apoiadoo); 
e o homsdo deputado , que já OQCII}>ou um lugar d.is-
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tincto nos_ con;;!:lhos. da. corôa, sabe muito bem que 
essa 'pressr.o .nao . e~1ste; .porque , se .ella, e.xiatira 
S. Ex. · ·não se . haveria demorado .tantq'< tempo ·DO · go~ 
verno. 

~· •1\dmirnyel ,que entre .• nós. os homens·politicos, de
pois de terem abandonado,. me•mo. volu;Jtnriamente, a 
alta .. posição . de ministros. e conselheiro~ da corôa , ve
nhao . depois .levantar ' cen.Guras 'l duvidas sobre a ple
nitude ,do~ ~ireit:os e exercioio .de. poder, que devem ca
ber a.os.nunl•teJios responsnv.e1s. 

Nest~ caso, se ·. houve~se ·algum vislumbre de verdade, 
eu niio sei como se poderia combinar ·.a iudependencia 
desses nobres cavr.Jlíeiros, quando ex.ercêrão por tanto 
tempo o difficil empreg9 ,de ministros da corôa. 

Porérn, me diri alguem,. precisa-se muito tempo para. · 
reconhecer-se . essa influencia. exagerada E> inconstitu
cional. 

A es~e respeito, pc;>sto que a discussão seja muito sé ri(!., 
peçv licença para c1t~r uma anedocta, que vem real
mente trazer para a q)lestiio a luz que nós devemos de
sejar nesse debate. 
. Dizi01. cu que . este influxo ;mti-constitucionul, se 

e.xiste, é por ·certo t.'io pequeno, tão fraco e tão tenue, 
que siio preci~os mu~tos ann~s para. se perceber algu
m~l cousa mmto long1nquu. e mnoceúte. 

.A. :mcdocta, porém, éa seguinte: 

' "Um hygienista., aconselhando ao grande Voltaire 
•1ue não usasse do café, . porque era uma. substancia 
muito ·venenosa, o eminente philosopho respondeu-lhe 
que não suppunlm tal; o hygieoista retorquia-lhe que 
era um ven<mo temivel, porém lento; entii.o, disse Vol
taire: «Meu amigo, esse veneno deve s.er na verdade 
muito lento, porque lm. 80 annos que uso delle I" 
(Risadas.) 

· E' n•sim que dcp.ois de um, dous e tr~s annos de ex
pericncitt ê qne os b~men8 · políticos, que manifestiio 
llgorn a exi~tuncin de8te influxo inconstitnoional, vêm 
:fnzer as suas rev.:!laçõcs, quando é obvio e · clnro que 
se o poder irresponsavel tivesse taes tendenciM1 cllas se 
devii\o manifestar desde o principio do~ :r:itinisterios e 
no curso delles. Ao· contrar1o1 eerá. um facto posthumo 
e imaginaria. 

Portanto, quero acredit.~r que estas apprehemões de 
que o nobre deputado pela provincia do. Ccarú. " alguns 
outros homens politicos se possuem, não Ei'ío mais do que 
•·erdadeiras apprehe'lsões sem bases; que realmente os 
ministros no Braz i! têm s!lbirl.o manter a sua posiçíio ; e 
eu me refiro aos go~:ernos de todos os partidos; nii.o 
quero fazer injnria a ningucru ; digo em minha con
vicçii.o qns os minist1·os têm go,·erRfldo nn plenitude 
constitucional. (A• oiudoa.) · 

Certn.rnente niio é possível fazer do poder modera1lor 
um nutomnto, um pedn'i'o de tabon. coberta de vel
ludo, como dizia Guizot n. fhierR; mas elle está cir
cnmscripto ás attribuiçõe1 m11rcudns pela constituiçiio. 

Pox: honra nos~a, por honra e diguidadc dr. unçiio, 
por honra do parlamento, que t.em npoi:lllo a todos eeses 
governos, nús tl.e\'emos dizer que sómente as idóns mi
niGteriaes tem prevalecido. (Apoiados.) 

Portanto, JPcsmo em relação á. questão do dia, ao 
elemento servil, a que se referio o nobre deputRdo pelo 
Ceará, eu repito o que hontetn disse nMta tribuna, e 
é que esta idéa . tem v:ndo intein\mente de baixo, tem 
marchado das differentcs camadus sociaes para cim:t. 
(Apoiados.) 

Mas UÓ3 niio podemos desejar que nguelles que c•tiio 
colloo:1dos na. onpola da pyramide socu\11 que têm por 
:fim dirigir immeditttamente o ~ovcrno; se colloquem 
sempre em completo antngomsmo com o desejo na-

. cionnl. (ApoiadO$•) 
·~-segmnl:o- a theoria inaugitrlllln pelos nobres depu

tados, devinmoa chegar tt conchwffo nbaurd~ o tri•tis
·~im>t de que, toda vez que nas regiões superiores uma 
idea boa, de oonveuicncla pnlJlica, fosse adoptnda, os 
representsutes dn nnçiio o os ministros, para mostrarem 
<tmn feroz independencin, .dovii"io ndoptnr n idé11 con. 
·!raria, ainda que o•sa id~a fosse completttmente ILVosr.a 
;.os interesses nacion:tcs. 

VozEs: -ilinito bem! 

O Su. Ju~QUEIM :-0 nobre deputaclo pelo Ccar4 es~ 

tabeleceu tambem uma doutrina . com a qual. não poeso 
conoordar1 que é• da. nií.o, poder a· politica· algmnas ve:~:ee 
estar separada da administração. · · 
, Meus senhores, o grande principio a que . devemos 
o.ttonder ê o principio• da.juetip~ . recto. no.·admini.stra
ção publica, !]Ue deve ser como. uma especie ·de magis
trutum .. um . ~nc~rdodo . ,qUAai .. A parte· administrativa 
de,·e ser isenta das paixões politica's. · · 

9 Brazil precisa mnit,?. de . adminis~raçiio; . precisa 
mu1s della do que de pohtica especulat1va. 

Mas se nós presenciarmos ·constantemente mistura• 
das a ·administração corn a .politica, teremos de·ver as 
paixõe$ d~ig_indo ~s actos da administração, q'te de
vem ·Ser tao 1mparC1aes e puros como os acto$ da ma
, gistratura. 

VozEs :-Muito bem I 
O Sn. JuNQUEIRA :-Onde, pois, nos .Jevará.·a con

fnsüo, o a111algama, que o nobre deputado quer estabe
lecer, isto é, a eoexistencia obrigada da adminiqtração 
e da política 'l 

Esta cenmra é dirigida ao actual governo, por jnl
g ·' r o nobre deputado que .ha alguma tendencia em 
separar a. ·administração publica, .que deve .se~ uma 
cousa inteiramente distincta das altas manifestaçõe11 
da política, que tem .suao normas, -sun opportunidade, 
suas. leis imperiosas, e que certurnentc guiã.o-se por 
outros princípios, pelos qua.es não se deve guiar a :J.d
ministração, que cumpre qúe seja constante e unifor
me, e inteiramente fóro. do~ meios e oscillações políticas; 
porque os nobres ueputados sabem que nesta fórma. de 
governo as lei8 da politica. tê rn suas e:x.igencias, e é ne
cessario queo governo ás veze.s se encaminhe por umá. 
senda que só circumstancins imperiosás jnstificiio. 

O honrado deputado pela pr'ivinci<~. do Ceará ainda. 
di~sc, fazendo tumbem nccuso.çiio a todos os governos e 
parlu.men tos passados, que os nossos orçamentos não 
siío verdudeiros, ttne importão uma me~tira. official. 

Sr. presidente, ncbo nisio uma grnude exsgernçno. 
Todos . nós sabemos que os orçameotos se approximiío 
da verdnde quanto· é possivel; porque na contingencia 

· das cou•ns ·humanas niio é' :posúvel de antemão fixar 
oom,certeza.mathematica ate a decretação · do ultimo 
reaL (Apoiados.) · 

Mas nós, que todos os a unos institui mos um inqneri
to mais ou menos completo, nós que telJlos as tabellas 
do thesouro, que sabemos qual a renda· arrecndada e 
a despeza effectuada nos ultimos exercioios, q ne discu
timos e. votamos o orçamento d:~ despeza, ministerio 
vor ministerio, serviço por serviço, como havemos dizer 
a face da unção que o nosso orçamento 6 nma.mentim, 
sem qne nós sejamos complicas dcss~ mentira, que têm 
atra.Yessudo .tnntns legislatura~, que tem merecido o as
sentimento de todos os partitloR, e para . a quo.l tem 
concorrido os nossos homend políticos mais emineates? 

o Sn. FEliREiRA DE AGUJAI\ dá. um aparte. 

O · Sn. Jul\'QUErnA:-Sem <1\tvida. O nobre deputn.do 
pelo Ceará, mttito distincto p1r seuR talentos e por seus 
conhecimentos littera.rioR e jurirlicos, tambcm devia de
clarar~se complice, porque · ni\•J só tem eido reprcse:1-
tn.nte da unção durante ulgumns le~i~latnras, como já 
teve a honra de Mntar~se nos co.naelhos da coró!l c de 
exccut11r um orçamento no. parte relntiv.t ao ministcrio 
da justiça. 

As consideruçõe~, . portanto,· do . nobre deputado a 
quem respondo süo exageradas, e certament~ não podem 
encerrar censura fundnrln. no actual gabinete. 

Sr. preaident~) o nobre ministro do imporio tent ,ido 
inJuatnmonte censurndo nestn caso., nüo oÓ porque pn
bheon o decreto do 14 do Jnnoiro deste anno, modili-

_-,.-..co.ndn.. a mnnelra por que ~o· dovom fnzer os cxnmcs do 
auno lcotivo nus faculdades do direito c medicinn do 
Impcrio, como ·por outros m::~tivos impt·ocedentes, de 
nl~nns tl.os qunes·depois me occnptlrei. • . .. 

l!~ntenà.o, Sr. prcsidonte, que desd\l ,qltetpelo minis
teria de· 16 de ,Julho foi pnblio:1do o decreto 'dd 30 de 
Outubro de 1869, esta:belocendo n uo\'a maneira por que 
devem-se fazer os exnmea de prepnmtorios nas. diver
eas aoa.demins do Imperio, era consequeuoitvlogic<l e 
infn.llivel 11. modilicaçüo • doa exames· doa:• diffcrentes 
allnos loctivo.s nas mesmas nondemine. (Ay>oialfos.) 
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E 2e os nobres deputados, que têm levantado est~ 
cienslira, folhearam o rclatorio do ili ustrado ministro do 
imperio, · ahi encontraráõ entre os annexos o pedido 
instante de membros e professores da faculdade de 
direito do Recife. .. · 

O Sn. DioGo I> E VAsCONCELLos :~o Sr. ministro da 
marinha protéiitói.t contrà. 

O Sn. Ju;<iQUEinA:.....:. .. , ahi verão que o digno, pro
''ecto e illustrado Sr. Dr. Autran disse no bolilrado Sr. 
ministro do imperio que esta modificação era. .neccE8a
ria, entendendo que desde que e e promUlgou a primeira. 
reform!L, a seguE da. sobre os exames dos anuos lectivos 
era indiapensavcl ; disse mais que na faculdade de di
reito pouco se estudava., e que era. tiP.ces~aria a reforma, 
que um dos meios era o simile do que se tinha. feito em 
relação aos prepa.ra.torios. 

Eis como se exprimio o referido Sr. Dr. Autrnn na 
qualidade de dirQctor interino, elli officios com as datas 
de 9 de Maio e 13 de Julho do anuo proximo paseado: 

" E ' deploravel o ·progresso em que v:ll a falta de 
estudo nas aulns desta faculdade. A mór parte dos es
tud::mtes chega ao 5• anuo ignorando até o que ha de 
mais elementar. na disciplinn dos annos anteriores, e 
todavia rarissimo é o estudante reprovado. Este Tllal hn 
sido denunciado constll.ntemeute p\'los lentú que escre
vê·cão llB memorias acudumicas; e o que é para admi
rar é que os discípulos· destes mesmos hão sido nppro
vados nos netos, como os dos outros. Este facto revela 
um . vicio radical, que cumpre extinguir, se o governo 
quer o progresso da illustraçiio. A cnnsa q11e dcscübto 
de tão momentoso mal é o modo por que actunlménte 
~e fazem os netos d~sta faculdade .••.•... . •••...•• " 

ic •••• E' verdade que ·os lentes desempenhiio s~us 
deverc3 ·magistcaes com proficiencia e zelo; ::i!lls em
balde, por~ue ha annos a esta parte que a decaden
cia da n.pphcaçiio dos estudantes vni em um progressD 
espantoso •. Em dias de lição e sabbatina é extraordi
na.rio o numero · da.s faltas, a ponto de Cilmpl\recer 
m'.litas vezes um terço da nula, faltas estas que são 
todas j ustificadas com attestados de medicas, se o 
lente da cadeim o exige; attestados meramente gra
ciosos, ''i11to como V. Ex, niio p6dc íguorar a facili
dade com que entre nós prestiio-se quasi todos ao 
fa,-or . ... " 

" E porque nos netos da. faculdade se niio ha de ap
plicar · n s&lntar reformo. dos ex!iliies preparatorios, 
estatuída. pelo decreto de 30 de Outubro de 1869 
com as instruc\'õea que com elle baixárüo 'I Não of
ferece est& reformo. um meio, senão absolutamente 
efl1cllz para cortar todos os âbusós e incitar· os moços 
ao estudo, ao· menos mnis convenicute c racional do 
que o syetemn actua.l dos netos 'I Que estudante, 
tendo intelligencin. commum, não póda vencer um 
ponto dentro em 24 horàs? .. . " 

O .illustrndo Sr. Dr. Jost\ Antonio de Figueiredo, 
lente. do.quelln. fn.culdude, igualmente diriglo-se ao ài
rcctor nos mesmos termos para qttc fosse presente no 
governo este seu p~dido, constante dos seguintes ter
mos: 

" Outro sim julgo conveniente que os netos acndemi
cos sigúo o mesmo processo dos exames prepnmtorios, 
haver:.do prova oral e provtL eecripta. A prova escripta 
é o melhor meio de conhecer-se e julgar-se do apro
,·e.itam~nto de cada examinando. " 

o. Sr.. DtJQUE·ESTiiADA TEIXEIRA:- Isso e verdade. 
o Sll. MINISTI\0 llO l!UPEUIO :-E 1\ maioria da. con

~Tcgação de S. Paulo foi fu.Yoravel. 
O ~11. JuNQUEI\A :-Ora, meus senhores, fnllemos 

-deonpaixon!lda.meilte: Lendo os diversos nrtigos daqnelle 
docruto, chega.romos for1'osamonto í~ conolusiio do ~no 
11ão h!L motivo algum paro. semelhante celcmn11. Em 
tldlnitiv&1 o 3no 11 quo so oxige do o~tudnnte tlc umt\ 
faculdadll'l E que, alóm da prova oral, prova n gue 
estava. sujeito, salvo se tarubem querem prescindir dclln, 
o estudante ao preste n uma prova csoripta ; c ptLra. estu. 
dá-se o tempt> de um11. hora. Tem~sc de julgar delln por 
um processo, que aqui se chamou inquiaitorial, mns 
que niio vejo que seja senão um proceedo ~ue tem por 
fim manter a completa impa.rcinlit!aie do JUlgnmcnto, 

afim de que o professor jülgüe a provo. e não o indi
viduo. (Apoiados.) · · · · . . l 

Demais, elimina-se a dissertação. Pede-se unico.nien
te algumas linhas escriptD.S ~obre um assnmpto, que 
se estudou duronte oito mezes; · 

Ora1 se um estudante da faculdade de direito ou de. 
· mediemo. não puder apresentar sobre o papel algumas 

considerações a respeito da mnteriB que estudou duran
te o anno lectivo, então declaro· que esse estudante cer
tnmente niio está no ca5o de passar para. o anuo se
guinte . ( lipoiculos.) 

Quem não póde eEcreYer nlgumasl)onsiderações mais 
ou menon ajnBt 1das Bobre a materin, que deve ter 
absorvido suas lucubrações e eatndos, evidentP.mente 
está hospede nella ; e então tambem não· é capaz de 
fazer uma dis.sertaçiio ·em sua casa, senão soccorrendo
se de umo. cópin servil de expositores. 

Meus senhores, vós labora1s em grande engano. Cer
tamente que esta prova escripta t em de ser apreciada; 
mas ella não é como aqnellas provuE difficcis que dão 
ingresso nos altos gremios scientiicos, ou que :Lbrem 
as portas do ~rofessorado. Não se trata de uma disserta
çiio feita de 1mproviso para se entrar em alta · associa
ção scientificn ou litteraria; não siio como as ptovas es
criptus de Guizot ou Thiers, para serem ndmittidos 
no Instituto ou na Academia de França; tratn·se de prova 
muito mu.issimples e modesta. Se o decreto de 14 de Ja
nmro quizesse exigir dos nlumnos semelhante esforço, 
certamente oeria digno de reparo ; mns tal niio ha. Seria. 
necessario que os executores, que os lentes das faculdades 
íoseem despidos de bom senso para exigirem provas mo
nument:Les. Os lentes são pessoas de alto criterio, eaqui
lataráõ essas provas escriptas, como costumiio aquilatar 
as provns oraes. Se nestas se qu.izesse estabelecer o 
ri~orismo, que se pensa existir na lei para a prova es
crapta, quaes os n.lumnos que seriiio approvados 'l Poucos, 
muito poucos . . Logo, .o argumento pecca por demasia. 

Os profes~ores hão de conhecer facilmente que o es
tudante, que apenas tem percorrido ·os elementos da 
scieucia durante sete ou o1to ruezes, niio póde .fazer 
uma perfeita dissertação. . · 

O e~tudante que lanço. nlgumus linhas de trmii rilil
neira mais ou menos condigna, sem oommetter faltas 
notaveis, dando uma idéA da mn.teriu. que sahio-lhe em 

. ponto, e sem commetter erros de grammatica ou de 
orth()gra.Pbia, está no caso de ser approvado. 

Acredtto, senhores que so a exigencia. desta prqva 
fosse sevcriesima, ella não poderia d~r elli resultado 
senão que das nossas faculdade8 só sahissem célebrida
des; apenn.s das fu-::uldndes d<! medicina. pôderiiíõ snhir 
o~ Dupuytren e Corvisart, como das de direitos os 
1\Icrlin e Troploug. 

l\Ins nüa é disto que se trata, e sim de pro\':IS mo
destas, que devem ser julgadas por profeesorea, que 
tcriio o bom senso de conhecer que não se deve exigir 
do alnmno mttis do que aquill'l que el]4J p'óde dnr. 1le 
o. alumno, porém, descl'evor, no v.ssumpto que lhe fôr 
dado, algum mon~tro hornciano, então é ev1dente qu,e 
não está no caso de pnBEa.r para o anno seguinte. . · 

Tcm-ee querido fazer acreditar que os alumnos dif·· 
ficilmeute se quererão sujeitar n prons tão difficeis como 
se tem dito. Entendo que. tanto o decreto de 30 de 
Outubro de 1869, como o de !l, de Janeiro deste 
nnnn1 hnçá.riío um ora\'o it::l roda des~a ,·ida de obscu
rantismo que havia. Estudava-5e ultimamente pouco, 
e em breve tempo tedallio3 uma myrinüu de moço~ 
sem illustrnçiio e sem a instrucçüo academi\la . neces
snrias. Desde que os exumes forem mais severos, a ne
cessidade de estrtdnr augmenta-:se , e cntiio teremoiJ 
afinal homofili distincto!\ exercendo profissões scienti- . 
ficas; porque os nobres deputados snbcm que o Brnzi
loiro tem bastnuto talento, e quet desde que fôr nppli
cado o.os estudos, so.hir! da aco.uemia um homem no
ttwel; il cntiio todo o pniz ganhará. com esta disposi1·uo; 
porque Riuguem ignora o perigo que ba, por exemplo, 
em confiar-se tun doente a um .nedico tgnoraute dos 
verdadeiros principies da !Ciellcia. 

Portanto, foi para regeneração do ensino {iublico que 
o decreto de 14' do Janeiro deste nnno vc1o á. luz; e 
eu entcmlo quo foi um bom serviço prestado pelo 
hoarndo S1·. ministro do imperio; ae a cxp~rienci:l.lnos-
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t.rat que hn uma ou . o~tra disposição no decreto que 
deva iei' modificada, estôu persuadido qüê S. Ex. não 
levará . o séli amor de pai ao ponto de não . aceitar a 
devida modificação; mas a experiencia ainda não se 
apreGcntou, e e•tou certo que ello. servirá muito n() 
:pensaménto do illuEtradc ministro. 

Sr. presidente, antés de pasimr íí ·otlti'oa pontos, nos 
quaes tocarei mui ligeiramente, aproveitarei a occasii\o 
para dingir daqui :dgumas palavras a um illustre se
nador pelo Rio. de . Janeiro, qua em recente diE<lurso, 
mais ou menos, cri1icoü o procedimento desta camarn, 
a respeito da questiío dos cemmunistas de Pariz. 

. Ditei poucas palavras. 
Esse honrado senador, o Sr. conselheiro Octaviano, 

que 'realmente é um dos maia formo5cs talentos que 
se têm t:xb,ibido em nossa scena litteraria e parlamen
tar, entendeu que nüo estavamos tão adi:mtados em 
legislação corno alguns paizes da Europa, quanto aos 
deíictos que podem ser imputados aos individuas que 
cornmettêrão em Pariz os desatinos, que to elos nós sa
bemos. 

O illustre Sr. eenndor Octavinno pedi o nt~ ao go
verno q,ue fizesse inicinr u modificação do nosso co
digo cnminal; adc.licionando-se o delicto <!c in,,endio, 
como sc o dito codigo niío tivesse prevenido ecmelhante 
caso. E' por isto que eu disse no principio desta con
versação !?ar lamentar, quP. fazemos a 11Ós meemos mui
tas iujust1çns aos olhos do estrangeiro. 

!11eus senhores, o nosso codigo criminal é uma das 
obras mais perfeitas que em ma teria semelhante têJ? 
s:~hido dns mãos dos homens. Elle, em ~yntbesu do di
reito, estabeleceu certamente todos . os casos em que 
pedem ser capitulados os delictos de que se occnpou 
aquelle_distincto senador. No crime de cnmno está 
comp~ehendido o ioceodio da propriedade partiGular ; 
no crime de mntilaçiío, de dnmnificação, de destruição 
de monumentos publicos e$tá capitulado o crime da
quelles que ousnriio destruir çompletamente o.~ mo
numentos soberbos que adorna. v no a capital da França.. 

Outros codigos têm procurado em verdade estabe
lecer miudlimente todos os cnsoa de incendio.; maB cu 
entendo quo . o nosso tem uma g~ande superioridade 
sobre tnes codigos; porque, como disse, estab.elece e~ 
E\'nthcso aqueJ.l.c que elles es1nbclecem em mmudcncm 
extraordinnria, como por exempio, o . co digo àn Prufsia 
que contém muito~ parsgrnphos occupando-se miuda
mente do todos os ca.sos de inccndio que poEsüo uppn
rccer, inccndiosdc nt\Vios, incendios de botes, inccndios 
de palacios, incendios do choupanas, etc. • 

E' o sssumpto longo e cnsuist.ico dos §~ 285 o se
~uintcs do codigo penal tln Prussia. 

Do me~mo motlo o oodigo italiano1 que ·enumera 
de uma mandra muito minuoioon todos os casos que 
podem ser Ollpitulndos como . crime de incendio, nos 
t~rt~. 650 c seguintes ; mns nós quo temoij no nosso 
cod1go os arts. 178 o 206, com olles estamos comple
tamente armados. pnrn julgar semelhantes dclictos em 
tod:ts as sune cspeClca, c fazer punir o indilidno que 

· . dellc s~ ti,·er torn11do criminoso. Se do incendio pro-
•.Yiercru mortes, temos o art. 192 .e ?B se~nintes. N.a fór

ma do art. 16 ~ 2• do mesmo cod1go, nn.vcndo mcen
dio em . qualquer dos crimes dos mencionados arts. 
178, 26G c \92, dá-se circumstnncia nggravnnte. 

De i.-.unl modo o illustre senador entendeu que a 
respeito"' da extrndioção era ponto ns~ento.clo ·que sem 
haYer um tratado etipecial sobre tal assumptonenhuma 
naçii.o podia entre~!'r o snbdito de out.rn naçii.o consi
derado criminoso. ll:' ainda um engano de S. Ex. E' certo 
que existem grandes publicistas como Whenton;l\Inr
tltcnu, Kluber c ont•·os, que pronnuoião-s~ pela. opiniiio 
de S. Ex.; mas tambom é certo que existem outros, 
como Wattel e Grotio, que o~inão quo não é preciso 
''""cr tratado para a extradio9ao. 

quando um Estado reclama do outro a extrndicção 
d~ algum criminoso, _pelo ~rincipio da segnraU\)11; ~a 
·:mç~o . não ha remed10 senuo cntrel>ar nquello cnnn
nvso. 'Pa1·ece-mo esta doutrina. de d1reito internuoional 
mais razoa Yel. 

~ei que ha muitos tmtados de oxtrsdioçiio ; !~:!esmo 
Pu t.re a Inglnterru c n l"rnu5'a ha o t~at~do d~ Am1e11s de 
J I' OI ,quecousngra no ar~. 20 a cxtrnd1cçuo rec1proca. Mus 
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outros paizes, apezar de não terein tratados e&lJeciaes, 
entendem q11e basta a existencia de b.oa.s e umigavei.s 
relnções para que se deva entrogar o individuo que fôr 
reclamado pela nação respectiva como delinquente de 
crimes communs. 

Por conseguinte, me pareco que o honrado se!1attor, 
cujos talentos re>peito e accato, não tem rnziio nestes 
dous pontos de seu discurso, aliús muito npreci~do por 
outros lados, isto é, não tem raziío quanto á extradic~·ão, 
nem quanto á Eolicitaçiío que fez ao g >verno de procu
rar addicionar ao noseo codigo criminul . o delicto de .in:
cendio. O art. 178 do nosso codigo criminal cstnl•eleca a 
penalidade de dou~ mezes a quatro annos de prisíio com 
trabalho para o crime de damno. Não é I?ena pequena, 
porque o destruidor incendinrio está SUJeito a outra's 
disposi1·ões penaes, se porventura commetter outro de
licto; por exemplo, se commetter homicidiopor meio 
do inc~nd.io ; então terá até a . pena de morte. 

O Sn. CAnnoso DE MENEZES dá um aporte. 

O S~t. JuNQt:EIM:- O illustre deputado está certn
mentc, neõte momento, preoccupado, e com razão, da 
criruinnlidade dacptclles que em . Frnnça deslruirio a as 
primorosas obras de seculos ; mas nem todos os lcgis
larlore~ podem cogitar de umu revolução con•o talvez 
não tenlm ha,·iclo igunl no tnunclo. O nosso legi•hdor 
teve em v h; ta a t.lei,truiçiio ue obws pnblic:ts, mas que 
não importa · uma clc~graça naciotal. O individuo que 
destruir uma ponte por meio 'do incendio está sujeito ::t. 

pena pronot"ciona!; mas commetteu cllc, porventum, 
algum c;·ime de lcsa-naçiío p2ra soffrer uma penn 
maior . do qt:e a que está. e~tabelecida no nosso ) 
codigo~ · 

O . Sn. ANDMDE FumEm,\:- A pena de prisiio de 
quatro anaos ji e muito severa. 

O Sn. CARDoso v~:: MENEzEs:- Eu a considero pe
quena, por exempló, p~'rn o inccndiario de uma .run. . 

O S11. JuNQI!tll\,\:- Quem lunçll fogo a uma run. 
n1io tenta o crime de homicidio'l Sem duvida alguma, 
Lo~o, está sujeito ás penas applicadas a esse crime. 

'\ou ngor!l., Sr. presidente, considerar alguns pontos 
do discm7oo do honrado deputado pela. minha provinciu. 

S. E><: ' começon dizendo que o relatorio . do nobre 
ministro era. exíguo ; é uma censura sem func.l11mento. 
O relatorio trata dos pontos que interessl\o á repnrtiç5o 
do 1mperio · com uquella prec1siio ·com quo se costuma. 
f aliar uos r e presentnntes. dn. n!lçiío. 

Nós conhecemoE, mnis on meno8, os Rerviçns publi
cas, os negocio• que correm P''lt~ rcpa•tiçE.o do unpc
rio ; nüo precisamos de grnndes dissertações para que 
snib!Lmos o:~de . ectú o mnl, que providencias cumpre 
tomnr, 011 o que cumpte evitar. 

Tratnndo-se, por exemplo, do oouselho de o:~stndo, en
tcnr!o qu~ o nobre ministrodi~e bushmto pnm que DÓ3 
conheçamos '1 ue esta. instituio,:~o, organisada como se 
ncha, nüo ~e pt·~sta dcddumeuto n todcti os gr.mdes fins 
quo se quiz attiugir; é .ueceKsurio urn11 certa. reforma, e 
esta está. muito claramente ditll no relatorio do nobre 
ministro. 

So, tJelo coatrnrio, S. Ex. fiz~sse uma. grande disserta
ção, sutin. 0 caso em que fioarinmos em du\'ida n res
peito d~ q uttes os poutoz; vulnern.veis c qunes os rcmedios 
iJ. ttpplicar; porque os nobres dtputndos comprehendem 
q uc dcs'.l<: . q t\e · uestas q ucatões, clnras c~mo são e~ tas de 
consel~o de estado,d9 administraçüt~~ provincines c outrns, 
oministro do imp•·rio quizesscdnr umgrandc desclrvol
vimento a estas 1déas, é que trariu umn grande confu
são i camam dos · Srs. deputados, pois que a opiniiío não 
ficaria bem· definida; as causn5 que hoje nctuíio pnrn que 
o conselho de estado niio possa funccio'Jnr regularmente 
ficariiio, por aEsim dizer, abafadas em um montão de 
pulavrlls; ·no entanto que no. artigo do .relatorio.ellas 
cstiio indicadas com pr~cieiio, certeza e ct·iterio. 

Por conseguinte, longo do critic:tr um t•·nbnlho d~s
ta ordem, por sua cxiguidado n:io, direi, mus l'elo sou 
sensat•l lacou:s:uo, · antes o louY!II'elo . _ 

Não gosto dessas ·grnndes disscrtaçoes: e o lwnmdo 
deputndo pela miuha província. tem disto umt\ prova, 
tpmwlo ucusas mesmas observações1 referindo-se :to re
latodo do director elo Instituto llos Meninos Cegos, 
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~cbou que aquelle dire.ctor tinha-se ePpraiauo demasia.
.do.mente .em .considerações philosoj>hicaa, que pouco vi
:nhüo a.o ,coso; .entretanto .qlle algum amador, lendo 
com cext·a nttencã.o ,esse relil.ti>rio1 ho. de conhecer niio 
só o· grande zelo que o director desenvolveu pelo me
lhoramento .dnquelle e5tnbelecimento, como mesmo 
nnquellas suas observações, que merecêrão ncre cen
suril. da parte do nobre deputado, encontrará o enun
ciado, ás vezes . iauocente, ús vezes muito logico, de 
idéus que. deV'fltnOI! to<ilos receber. 

Por issO" o nobre deputado não ·teve razão ·alguma 
quando . censurou o nobre ministro porque mandou 
appensar a seu relatorio esta . exposiçito feita pelo di
:rector do Instituto dos Meniaos -Cegos, não só porque . o 
ministro nii.o. pôde ler J!orsi todos os papeis . que têtn 
de ser apresentados como annexos, como àinda, quando 
lesse, não ·tinha motivll nenhum para deixar de man
da-los annexnr. 

Neste relatorio, Sr. presidente; que mereceu as i.ras 
do meü nobre amigo e ci>mpróviuoinno, nilo vejo senão 
uma manifestação, a mais sincera, das proprias idéas 
que·elltl sustentou no principio do seu discurso, quando 
:fnllava a respeito de eleições, isto ê, q_ue· nós devia
mos ndoptar as idéas praticas, que deviamos imitar a 
:raça teutonic:1, que devíamos deixar essas poesias 
que formáriio a gloria da an.tiga Grécia, mas que hoje 
:niio têm razão de ser; 

E' exactumcntc isto o que disse o tlirector do Insti
tuto dos·· Meninos Cegos: que uao se devia dar. ao me
nino uquella instrucç:iio metapbysicn, sublime, que o 
:remontasse a causas que der i v assem de outl'as ; que era 
11ecess:u'io dar-lhe umn. instrucçiio positiva, · pratica, e 
até lembrou que na Europa já ee tinha feito um 
aocordo entre alguns sabias, . na Frnnça ou Allemanho. 
o nobr3 director m~smo eaM. em . duvida, para no fim 
do anno formulurem uma obra em que se estnbelcces
scm os pontos em que a eciencia tinbn. ficado, ou quaes 
os resultados pro.ticos que se tinhiio obtido. 

Ora, ;-enlmente, Sr. presidente, .nada mais neceesario 
para a iu8truc\·iio da mocidade. do que apresentar os 
pont.os em q_ue a instruc9ão ficou em tacs e taes paizes, 
o de~cnvoh·tmento que ti verão certt\5 Liéas, ns. artes e 
tudo quanto interesea ao homem na sociedade. 

Tiro, pottllllto, duas conseq uencias : a primeira é que 
o nobre depuW.do pela minha província, querendo re
futar o rclutorio do · director do ln~tituto dos Meninos 
Cegos, reíuton-s~ a si proprio, porque a principio ad~ 
vogou ns idt ns positivas, teutonioas contra as idéas 
poetil~a~, latinas ; depois disse que estus deviiio ter 
:. ~upremncia sobre as idéas positivas , porque- se 
não se ee~ui~sc este alvitre, havia-se d~J chegar a uma 
divergenllla séria.; disseque se cheg~ri:~. até nos horrores 
a que se entr~gú.riio o9 inuividuos que ultimamente .di
rigião o governo da metropole tlu França. 

Outra coosequencin que tiro é quo, longe de merecer 
ccubura o trabnlho n.nnexauo ao relatorio do mini •· terio 
do imperio, pelo contrario deve ser Mllro)Oado, porque 
o que cumpre cusinnr · á. IlO~sn mocidade é o amor aos 
resultados praticas; porque a. vicl~> do homem é muito 
cntta; clle não e e pôde dedicar a estas lucubn11;líes cons
tantes de nietapl1ysicn para chegar a certos resultados 
que siío incertos. 

Rtdmcntc o menino pobre, obrigado :t viver do seu 
trahalbo, não póde estar entregne n profunda.~ moditt~
ções, ucm emprebendcr estudos de grande ío!cgo : pre~ 
cisa receber já o cn~ino pratico, da mc>rna m:weira. 
que nu. vidu. com'llercit\l vemos que o negociante que 
mer0ce tul nome é tunito avarento do seu teh1po. Com
quanto seja ellc muito.s vezes um hahil antbmctico, 
nüo se dá ao trabalho de fnzer estes longos calci1los ;>am 
conhecer 11. quantidade dejnrose outras opcru~õcs semc
lbnntes; P.rocura já · as tauellas que existem impro~sas 
pnrn o.uxtlin-lo, . e ningtletll; poderá. censnmr este u~go
ciante porque quer aproveitar este tempo. O tempo é 
dinheiro ; ninguem o pôclt: censurar pelo fncto de pto
curur aqnellcs auxiliares, que eiio os resul tados prn
ticos. 
. . E' isto o que diz o Sr. dircctor do Instituto dos 
Meninos Cegos; c portanto o 'honrado deputado ·da 
minlm provinoia1 longe de censura-lo, de,·in. a.ntaa 
lllVantur desta triouna a sua voz, dizendo que nss;m é 

que se deYe ensinar a mocido.de, que estes re1ultados é 
que devemos desejar obter. 

A questão ·de estati6tica to.m bem merécen ao hon
rado deputado repa.ros; ;s~ Ex. disse que onobre mi
nistro não. tinha Já. posto em . execução o que o. aesem
bléa. geral huvia. detcrminndo. 
· ~ias eu entendo, senhores; que o nobre ministro me

recia .antes enconlios. S. Ex. não havia de lançar os 
400:000S da consignn~ão, por . assim .dizer, na prn~a 
publica, paru serem gasto& quasi improductivnmente 
tapoiados); e1io oeceasarios alguns estudos preparatorios, 
em relação a ·este 11aiz tão vasto, com população tão 
disseminada; é pri!ctso que os reprerontantes da nação 
reflictiio, a ver se esta c:;uantia votada é sufficiente. 

' A .. Belgica, .com um territorio pequeno, conchegado, 
com muitas estradas de ferro·, com uina rêde completa 
d~ss~s . cmn~hos, com muitos tcl~grapb,os, com uma 
YlllÇao . perfeita, e todos aquelles instrumentos e ma
chinismo ·a.dministrativo bem · montados, gastou uma 
somma mmto grande. 

Se nós formos applicn.ndo assim .eAta soru.ma ''otada, 
se formos assim aventura-la, então certamente.que será. 
gesta em pura perda. . · · 

O nobre ministro começou por montar uma. modesta 
repartição, afim de que .Ec colligiseem desde já certos 
dado.,, : se fizessem certos estudos, e com esperança 
mesm? . de que ns províncias entrem um pouco neste 
negocio. 

Na provincin da B~tbln já. se creou, na secretaria do 
governo, urnn secção de eetatistica. Era conveniente 
que todas as otltras. seguissem este exemplo, · 

o procedimento do nobre ministlo, portanto, foi cau
telow; nndu. mais, :facil, nada melhor mesmo para 
formar clientela . do. que estabelecer repartições destas 
por todas ns provmcms, fo.zer nomenções de emprega
d~s,. tl gas.tar-8e o J.inheiro (apoiados); mas o nobre 
mmtstro qutz antes arrostrar com esta censura .de eco
nomia exagerada, do que fazer ·uma despeza inteira-
mente improficua. . · 

Portanto, n honrado deputado pela minha província 
tambem nii.o foi feliz nesta sua accuaação, . 

Fallou igualmente o bonrli.do deputado na iniciativ::~. 
do governo, dizendo que este nada. fazia,· qüe nenhum 
proJecto aqui passa seniío iniciado pelo governo. 

Esta. qucstiio tem oido mui te debatida; eu já. de pas
sagem fali e i nella ha pouco; mas ha. um f,!J.oto, ainda 
recente, que vem demonstrar que a iniCiativa do depR
tado niio catá tiio mortncomo se pretende. 

Ainda hu. poue>os dias foi vota:;la nesta onsa. uma 
emend:t, vin in do senado, a. um projccto nosso ácerca de 
naturalisações ; cate projecto foi a.pi:éeentado pelo actunl 
e digno Sr. ministro de estrangeiros, pelo meu distincto 
amigo que se ecntn 6. minha direita (o Sr. Araujo Góçs), 
e '!'elo humilde orador quo occupa a attenção deste. ca~a; 
estG projeGto foi npprovado nesta. cusa, foi enviado ao 
nem~-'o1 .. dulli remettid~ ~o~ .emenda1 que foi approvuda 
a.qut. f.1o aprova da lliiCtatLvo. do deputndo. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA : - Bafejado. pelo go
verno. 

O Sn. JvNQUEmA :,--1\oitts o nobre deputadc> sabe, que 
o governo uest:t fôrma repre~entntivo. deve ser a ex
preeslio genuina dns mniorias; por conseguinte, de:orle 
que o projeeto é bufejado pela maioria, e logico que 
igualmente o seja pelo goyerno. ' 

A eleição loi tlllnbem um ponto que mereceu as ob
servações do nobre deputado pela minha. província. 

E' esta uwo. questão muito difficil, c eu entendo que 
o honrado mini~tro fez bem em nüo n.proscntar no seu 
relatorio idóa nlguma dessa& reformas•radicaca, oom ~r, 

. qnaes aonhiio muitus pessoas, quo julgão. •poder. melho
rar consideravelmente a.nosss.. fônn~ de,J!!leiçõ~s, sem 
que se tenha melhorado a h:tstruoçii.o·.dos~ povos;· e sem 
que a riqueza esteja bastnnte disscminads. por todo~ oa 
angulos do puiz. 

Entendo que, qualquer que s~ja. n fôrma de eleições, 
desde que o po\"o não fór nsPaz instruido .e rico; Cflta 
eleição Hunon exprimirá verdadeiramente a vontade da 
na1'ão (apoiados); alóm disto, p11ra a elci)í'iO dirccta. q:1e 
o nobl'c dcputatlo pnrece desejar, hn suas duvidas :~a 
c)nstituiçüo, c nüo era o relo.torio que o nobre ' mi-



mstro, apresentou á considerà:ção ·do aorpo legishtivo 
qtte devia. decidir este ponto. _ · 

E'' .umil>questão muiM sériá, que não póde ser resol
'vida :cte.chofrê em um relataria apresentado a esta casa, 
•relataria· no qual não tém cabida uma prelecção de cli
reito conotit{\cional; ·nós. o. Cj_tle queremos e o que pe
dimos é que o ministerio fizesse como fez a exposição dos 
'factos. · · · . 

O nobre ministro foi muito_ explicito a este·respeito, 
e mesmo apresentou alguns • alvitres que· ô i1lustre de
putado classiô.cou ·de :formulas, qüe• affectão -aliás a 
verdade da eleição;. porque .•todas estas providencias a 
respeit~ da qu11:Ifficação, _· a respeito principalu·.ente da 
identidade:. do votante diante da me,;a parochial, .nos 
dias , de paixão po1itica, não são· garantias altamente 
necessarias para que a ·eleiçãó se não disvirtue? O 
illustr<\ d_eputado 'Sabe que as qualificações, nas inclu-

: sões ·e exclusões,fazem .todos os annos nm movimento 
extraordinario qn,e tende a alterar a eleição. Nas paro
chias, da mesma 'maneira, nos dias :tempestuosos de pai
Jâ(o política, nasJutas .da eleição .primaria, a violen
cia ·das. mesas parocbiaes :faz excluir, sob pretexto de 
não identidade de pessoa, mtütosindividups que se. apre
sentão alii legitimamênte paxa ,votar. 

Oxa., o nobre ministxo, apresentando uma idéa boa a 
este respeito ·é•de outras necessidades no.nosso- processo 
eleitotttl, não prestou um serviço? 

O illu&tre deputado disse que .ambos os partidl)s 
adoptõo essasidéas; eu disse em:aparte que a experieu
cia nos tem·demonstrado que aquillo que muitas vezes 
parece merecer a approvação passageira da imprensa e 
de no~sos :adverearios, quando,se trata de levax-se a 

· cabo e seriaàiente a xel'orma ou idéa que mereceu 
aquelle· passageiro asscn-t.i.men to, niio apparecem aquelles 
alliados que· promett'ão apparecer, -e é: bom que .ó par
tido conservador não se emmaranhedemasiadamente em 
reformar aquellas instituições, aqnellas lei> que não 
podem' ser tocadas sem ·que 'e toque, ao menos na opi
nião de alguns, na constituição ; descle·qüe ha duvidas 
ácerca da constitucionalidade 'da eleição direct·a, não é 
nos relatorios, que siío exposição do .estado dos serviços 
publicas, ·que ella deve ser solvida. 

· Se a constituição é o nosso paladio, a nossa arca 
Sa~ta, não toquemos nella irnprudenten1ente; espere
mos, e não mostremos âesejos. de que estas questões 
sejão resolvidas em um relatorio. 

A:inda o illustre d!lputado pela mmha província :f'al
lou ácerca do ensino obrigatorio. A este respeito eu 
direi que o nobre ministro quer apenas uma tentativa 
no município neutro; e mesmo no seu relatorio diz. que 
esta medida precisa ser auxiliada por muitas outras: 
como montar escolas em todos o~ pontos, afim de que 
ella pof sa ser executada. . 

A questão das casas para as escolas tambem mereceu 
censur<ls do illustre deputado. . 

Ora, eu rião po>so comprehender como S. Ex., sendo 
tão amante da instrucção publica, ténha tanto horror 
quando se trata de dotà-la de edificios condignos. 

Nos Estados-Unidos dizem que as escolas publicas 
são verdttdeiros monumentos, e ainda nesta obra recente 
do Sr. Hippeau se menciona o facto de que Hão os 
palacios do a b c. 

Estes palacios da. sciencia e da infancia nunca deviiio 
ser tratados desta maneira pelo nobre eleputado; por
que· quando nós vemos que muitas vezes as escolas não 
podem :funccionm· po,r falta de B•'paço, que os alumnos 
estão agglomerados em pequenas, bumidas e escuras 
S5.las, que o professor não póde ~er espaço para fazel' 
as explicações :ecessarias, para estabelecer as pedras e 
(le69nbos que São _precisos, haven1~s, quan(lo não ha u1n 
lugar para xecrc10 dos alumnos, de censural"OS pode
res publicas, pm·qne tratão de dotar a instrucção com 
e~~~ls casas que são, como disse, os pai ,cios do a b c, 
ioto é, edificios que pertencem á bumani(lade, ao fntu
ro 1 á nação, que são verdadeiros n1onun1cntos onde 
muitas gerações têm· de ir totnar o p~w intellectnnl, 
porque o ho1nen1 não vive só do pão rnatel'ial, prceisn 
ser instruido, afim de se formar bom cidadão E V. Ex. 
s1.be que os exemplos desta capit.tl s~o contagiosos. 

Quando a côrte tiver casas para escolas en1 todas a:s 
Íreguezias, iJ provincias hão ele seguir-lhe o exempl,); 
e assiln gashl()BDlOS n1enos dinheiro·· do 11-:~8 c.o1n o ape·r-
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feiçoamonto da arte da gaerra, c com esses encoura
yados com que. o illustre dept1tado pelo municipio neu
tro deseja ver povoados os nossos estaleiros.· Eu desejo 
que o governo, em vez de gastar 2,000:0008 com en
couraçados, :f'aç:a dez casas do escolàs a 200:000$ cada 
I~ma. E' exactamente desde qM o cidadão se instruir, 
t1ver amor 'ao trabalho, :'e a dignidade J1Umaua se·collo
car em 11111a posição que já vão tomm1do os; cidadãos 
norte~americanos, · qüe · o governô não ~6 .terá. mais di
nhéiro, como · em uma omergencia podérâ ter !l.ToSsos 
batalhões de 'voluntarios. "' 
._Eulembro~me do que disse o almirante Ítancez Ju.

nen de la Graviere: «Dexai-me J'o:'mar e i,ustrúir o pes
soal; este edificio custa muito a levaatar. Quanto ao 
material, dai-me dinheiro, e ·eu ·vo-lo apresentarei em 
ponco· tempo. >> . •· 

Quando o Brazil tiver cidadãos bem rllustrados, la
. boriosos, popubç1í.o bem crescida, · terá·dinheiro pa1'a 
comprar os encouraçados com .que. o -illustre deputado 
quer ver povoados os nossos estaleiros. 

O que não se póde ii'n pro visar é a i cistrucÇão publica; 
e para·nós começarmos pelo principio, elevemos real
men!e começar pela construc~ão C\as _casas e pela for
·maçao de bons profesrores pnmanos. 

Não .me alonga-rei mais, não só· porque quanto a 
outros pontos o nobre ministro. já respondeu muito 
?em, como porque .noto a .nobre impaci.enci:'t quetem o 
1l_Justre deputado pelo município neutro ·de óccupar 
amda mais uma vez a tribuna, afim de exhibir as 
provas de seu talento. Peço-lhe, porém, que me auxilie 
neste ponto da instrucção publica, e que se uba a mim 
para pr?var_ ao illustre .deputarlo pela minha província 
que o c!íllherro gúto com a instrucção pnblica. é aben,
çoada semente que procluzirá um por mil. . · 

YozEs.-Muito ,bem; 

.ELEniENTO SERVIL. 

.o Sr. JDuque-Elstra<'!-a Teixeira (at
tenção) : - Sr. presidente, occupando ainda .uma vez; 
esta tribuna, que me é tão cara, e a.que, desde a minha. 
j::tventude, ~edico um c~to, e na qual devere$ impe~ 
nosos me tem tormrdo tao assrcluo nesta,sessão sinto
me hoje mais do que nunca resoluto e forte, m~s tam
bem embaraçado e perplexo. 

Rewluto e :forte porque nunca o cumprimento do 
meu dever_ se me afigurou tão sagraclo, tão exigente, 
nunca o tnbuto de meu concurso parlamentar n1e pa
receu tão necessario para o desempenho digno rlo hon
roso mandato que me :foi confiado, accrescendo ainda 
gue nunca me considerei tão identificado com meus 
constituintes, cujos interesses, cujos dircit.os se achiic 
al'lleaç~ilos pela proposta do governo. 

As numerosns e significativos mani:festações que o 
espírito publico tem feito, as representações eloquentes 
que a este recinto têm sido trazidas, partícula> mente 
pela província do Rio de Janeiro e pela muito impor
tante e respeitavel corporação commercial desta càrte, 
mostrão claramente o indecliuavel dever que tem o 
deputado do município neutro e o deputado provincial 
ilo Hio de J'aneiro, de discutir e annlysar, minucios& 
e severamente, uma proposta tão perniciosa em seu teor, 
quão inopportnna em sna apresentação, e ainda mait: 
inconvenier:te, pelo modo por que tem sido tratada e 
sustentada pelos de:l'ensores do governo quer r. o parla
n1ento qH:;r na unprensn. 

Sinto-m<: embaraçado e perplexo, porque, além ele 
~er magno o ussnn1pto e eE:pinhoso, alé1n de exceder ar!t 
minhas foryas, tem agitado por tal fórma a camam c 
o paiz, te::-;:;. pl·ovoeado taes incoberencias e 3DOmaliaP, 
te1n emtln1 pToduzido taes phenon1enos político~, 
Sr. presLú:=n-::e7 c~ue eu não posso furtar-me a Yivo xe-· 
cew, e l0Elbrando-:ne do que tem occorrido, do que 
hei c.bsel·vado sobre tal materia, vej0-n1e forçado a 
}_)ergtmtélr s~ porventura as circumstancias de um paiz, 
seu cBtado svcüt~, sUo as vistas de um ECenario, ou e um_ 
minis':;·u. c: :c: e't~distn, nm parlamentar qualqt1e"r pódc 



mndàr .n seu sabor, conforme á peça que representa 
l}erante o mo11archa ou perante a nação. . . 
- Sen):JOrei, ha· decididamente uma pressão qua.lq:uer 
~ue dá 'adirecção que vemos ' á esta discnssito, e á. so
lução da tremerda crise do elemento servil, .. 

A pressão existe, não quero defini-la, ·uem·tão pouco 
.acornpaob~r aq~eiles .. qu~ ad~fin.~l:!l de UJ:!lmOd? pessgal; 
:mas o ,qwi é J~cto .é , q]le __ iüio exi~te ~ aquella c!lhna, 
aque!la liberda:le · q;úe .sito necessRriàs · pat·a o estudo 
aprofundado d_emn t>~.l a•~u~l·pto, ·p mJ. m11a discuss1i&, 
imparci~!; pat!J,' umasóluçlio prudente e previdente. 
(Apoiac!os.) · ·: . . . · ·. ·· _. · 

O que ji infeli zmente v~rdade é que·,_ contra todos os 
protestó.s mais" conscim,1ciosos e patrioticos do parla
mento ,n: da ir\lprens,i .indepéodenté, -~ questko nacional 
í1 rnou-_se' o.fficral, a questão soc!al mini~terial. (Apoiados.) 

E aqui, ~enbores, cabc.,me· defender-me é á os meus 
:~migos 'da grave Í!llptÚàÇ)ão que nn iinpren5a go_vernista 
~ pelos : o_radores ministeriae~. ~m-rios sido lançada 
"de tão. ·exagerádos nos mo.~trarn:ios contra li solução 
imposta a este grau'de problema, que chegamos a offen~ 
der a consti,tuição 'e tO C!L\'1108 as .raias _do. republicaois'mo·. 

Porventpra, Sr. "presidénte, os deputados . que nos 
~em i rnp[lgtiado, OS escriptores , que nos CeJ1SUl'àO neste 
terreno terão ra~ib, podem acoimfLr até de republicana 
"ltlllll. Cal!lara que ainda ha pouco t~mpo, unanime quasi, 
votou essa l_!! i de rdgmcia, demónstração solemne do 
nos•o monarchi.~mo? (llu ito bem. ) 

Esta Ctunara, compostri de .conservadores, critica. com 
·severidade, é e~tacto, mas qnando assim proce-:le é nas 
!aias coos.titucionaes, ,porque nenhum de nós esqueceu 
oo elementos :fun.damentae.s da constituição ; nenhum 
ile nós ignora qúe o Imperá(lor é irresponsavel, e q_ne 
só respoúsaveis _.são -os mil;iistros. Entretanto ousão 
:.ttribuir~nos ~emelhante igno1·anch! (Apoiados.) 

Quando <i deputado . da nação brazileira se levanta 
para criticar a má direcção política da solução de um 
:prob]emà· desta ordem, quando diz que o pensamento 
lmperia-f- tendo-se manifestado creaudo . certo ·compro
misso cqm o estrangeiro, cull)pre á -prudeoc_ia e ao pa
triotismo <&o g9verno arredar a idé11 de pressão da corôa, 
l'.liio se desvia das regras constitucionaes, ·pelo contrario, 
não faz senão de fender o. constitttição. · . . · 

A historia, essa grttnde mestra, esse livro -fecundo 
em lições luminosas para os reis . -e pa1;a os . pqvos, 
livro que o governo parece_ não ter lido, e nos diz 9-ue 
:aão são os comlescendentes, os subser-vientes os que 
:melhor ~ervem ao podet' e :ia. monarehias, são pelo 
e<>ntra1·io .os · amigo& independentes e sinceros opposito
yes cord'atos, patrioticos que sabJ;m eÍn tempo apon-
t.ar o perigo.· (Apoiados.) , 

Na Inglaterra, qual o resultado da theoriasnstentada 
:no domiuio dos Stuarts, de. que o rei é a_ lei viva, e de 
qp e assim como era atheismo e sacrilegio criticar a 
m·eatura os actos de Deus ta.mbem eta rebelde o sub-
d!to que ·d i~cutisse o que o rei decretasse do al to de sua 
gtandeza? Medicas houve então que sustentárão poder 
a bimples imposição das sagradas mãos do rei operar 
CUYas milagrosas. Duas revoluções e a quéda dos Stuarts, 
0bserva Fishel, taes forão os amargos fructos dessa 
lJella theoria. forjada pela theologia cortezã. Entretanto 
depois que taes idéas farão banidas da politica ingleza, 
· epóis que o parlamento · britannico se manifestou com 
todcc a iodepeudencia. e severidade contra a infhwncia. 
in debita da corôil., chegando a votar a celebre moção 
cl2 Dunning,, declarando · que aquella infl uencia tinha 
-G;rescido , continuavà a augmentar e devia sercliminuida, 
:1. monat cbi;•, contidll. em sua esphera legitima consoli
dou- se Eeudo ainda h·oje a nação ingleza uma da.s mais 
:::uonarc histas do globo. 

Em França não J'orão os'de Serre e Martignac oscau
.;!ldores da q ué ela dos Bonrbons, farão os condescen
llentes Polignac e Ricbeliett. Eotudai a vitl.a da monar-
0hia de Jull:lo; consultmi a bella obra de um monar
cbista insuspeito, o Conde de Carné; ahi lereis, pal'ti
,,tllannettte no seu ultimo capitulo, a demons tração de 
:lué r~(~ mais [lttendidos fos.3cm os reclamos de restric
·iio Uo cxce3so de in fl.:::cncja pessoal de un1 14 ei, nliá's 
;abio, experiente · e patriotico, a catastrophe de 18~8 
ta.1 vez houvesse sido conjura:l.n . O que nos ensina o 
:·e in lcdo de Napoleão III ? 

Como, poil3, Sr. p::esidente, se nos vem dizer que 

q uerén:uis;· atacar até um dos príri~ipios !nndámentae. 
do nosso pado constituci,Qnal, q~taÍld?não pedimps I!l.ais 
do que a restricção de cada poder ~-ii,S $tias ra.ias ]eg-i~ 
tima.s ~ Quitndo não , fa~emos mais dó ·qjre desvia,r o 
perigo que ameaça tudo invadir? QuandO emfim .Q qu~ 
fazemos é defender os eleme!ltos conservadores !la. s~ 
ciedade, e q\>e. sao (lO!ldição essencial de qualq.uer go:,_ 
verno regnlar, e sobretqdo do · gover11o mqnarchico 
repr~~entativo ? · · .. · . · . . , .. , - , 

Já. um eloqueote deputado pélo 4• distJ::icto ~o ,Rio. 
de Janeiro perguntou, se quando li riqueza publiqa fôr 

. perturbada e sossobrar, quando a gran_de propriedade 
desapparecer, se quando ·chegar u:m.· ·desastre: ~ocial, 
quando emfim faltarem estes ele!llimtos ·de conservação 
e de ordem, em que se ha de apoiar a mon,archia? 

Pois bem, é o que diz.emos: o -projecto tal qual está 
formulado, se!ldo precipitadame11te discutido e votado, 
ha de trazex· terríveis ataques á fortuna publica .e pa•
ticular) ha de gerar mil sérios .abalos económico~. Elle 
não resguarda direitos, interesses legítimos e sagrados, 
ao coqtrario provocará uma. commoção tal que 'cqm
prometterá, talvez, nossas instit)lições fnndl[men,taes; 
o que pedimos é o direito e respeito a interesses l~gi
timos . da nossa .sociedade e que interessão . no pr~sente 
e -no :futuro á 'orde!ll e á monarchia. ·· 

Com pasmo tenho ouvido negar·em-noa o direito de 
:fallarmos em nom~ do partido conservador comjlatendo · 
a proposta do governo. Os apressados ·e so:ffregos asse
verão que Msim . prejudiC"amos nósso. gr!!-nde partido, 
imprimindo-lhe o. cunho do estacionarismo. Engano! 
arrastados pelo superior impulso ·a .que não sabem re~ 
sistir,· esquecem~se _de que a conserv\lçãó e_ a -ordem· são 
& base, que nem por isto deixa de ser reformista e pro
gressista, mas com prudeuc:ia, estudo e l'effexão .. E' a 
razão por que um pnblicista notavel, Leoncio de La
vergue, · mui ·bem definia o partido cmiservador, o pat
tido · .da. r esistencia ás reformas precipitàdas. Sim, no 
terreno politico, :t bem da o_rdem constitucional, resis
timos á prepotencia que tende a exagerar incoristitu, . 
cionalmente com prejuízo dos sagrados fóros da repre
sentaçãe nacional, no terreno _legislativo oppomo-nos . 
á precipitaçãq com que se quer fazer votar; nao _qual
quer madura e sabia medida de emancipação, que todos 
nós almejamos, mas um projecto ·formulado e apre., 
sentado prepotentemente, e qt\e não só em suas idéas 
capitaes , mas até em suas disposições secundarias, se 
pretende impôr ao parlamento com menosc!(bo dos 
seus legítimos protestos e das eloquentes representações 
que as classes mais interessadas e respeitaveis, o cooo
mercio e a lavoura, têm trazido a este augusto recinto. 
Em que assim procedendo nos apar tamos nós da senda; 
do partido conservador~ · · 

Vós argumentais por fórma tal, que amesqlunhais 
esse partido ao. ponto de lhe dar por principiü, se não 
unics. divisa, a precipitada votação de um ·projecto 
cheio de defeitos. Assim desconheceis a grande missão 
do mesmo partido á a sua historia entre nós e na Eu
ropa. Podem às náções viver e prcsperar sem esta ou 
aquella fórma de governo, mas não sem um . partide 
consnrvador que resguarde as instituições fundamen
taes e a fortuna publica e particular -de profundos aba~ 
los . . Quando elle nã'J consegue prevenir as grandes 
crises q ,.e tantas vezes fàtalmente convnlsionão as 
sociedades, surge todavia poderoso depois da borrasca 
a reconstrüir a bem da ordem ·e da liberdade o gran
dioso edificio social. Vêde o q•w neste momento está 
succedeudo em França, onde desapparecidos t>s preten
didos homens de acção e reforma a todo o transe , ve
mos as dynastias e os partidos de acção,. os legitimis
tas, orleanistas, b onapaTtistas e republicanos acolhe,. 
1·em -~e ·á sombra d:1 fecunda e salvadora arvore da 
ordem que Thiers e os verdadeiros patriàtas se esfor~ão 
11ara enraizar e fazer florescer naqLlelle paiz: 

A vossa proposta emancipadora ta.! qual a fdrmulas
tes e pelo modo prcpotente e accelerado por que inten
tais fazê-la adoptar, traz em suas entrcmbas uma for
midavel crise, pelo ,;nenos economica; hoje poi~, mais 
do qt:e nunca, deve o partido conservador erguer-se para 
com inqnebrantavel esforço, estudar, disctltir, anE<ly
sar, emendar nm proj ecto que atiras t-~s á tela parla
mnntar, com tanta CRrencia. de estudos, com tttnta. ca-

" • 
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rencia de reflexão, e que se quer resolver ministerial~ -
mente. (Apviad,s.J 

Senhores; o embaraço e vexame que de mim se s.po~ 
derou subindo a esta tribuna cresce de ponto quando. me 
occor~:e que se nos tem lançado a pecha. de escravocratas, 
como ee tóra da proposta. do governo não houvesse 
solução possivel para a questão da. emaucipação servil. 
Estabelece-se este dilemma.: ou é panncéa. ministerial, 
ou nada ! Entretanto, como ter€i oc"casião de demons
trar, a panacéa tem ingredienteafimestos áprosperida~ 
de e progressodo ps.iz. · -

Senhores, como foi q,ue se operou esta transforma4 

ç1ío ·na. opinião de tantos estadistas nossos 'r Como é que 
aquella questão, que no conceito do conselho de estado 
exigia. lentidão graduação, medidas preearatoriaa, 
providencias coilaterae~, tornou-se hoje questao urgente 
de soluçíi.o immediata, e1 por assim dizer, tão urgente, 
g_ue Bltif'oca todas as reformas, mesmo aquellas que ha. 
longo tempo são reclamv.dn.s e que pa.l:ecião e~ta.r em 
termos de ser discutidas 'f Niío compreheudo, ni\(1 vejo 
razão nenhuma que justifique esta primazia absoluta, 
esta 6nffocação das outras reformas; õobretudo qtumdo 
!lenhuns meios preparatorios, nenhumas providencias 
síio indicadas, nem apresentadas, no intuito de facili
tar ~ auli:Uiar a execuç.ão da proposta, sem prejuizos 
pubhcoa e particulares, como era indispensavcl.(Apoía
dos.) 

O ~abinete 7 de Março contmbindo o &olemne com
p:tormeso de traz:er a esta casa. o de fazer passar uma pro~ 
post(l. desta ordem,- cumpria necessariamente 'iue offere
cesse em tódos os· seus . actos, em todas ns suas propostas 
legislativas provas inequívocas de sua concentração, de 
esforços de. leu pensamento firme de realizar conwnien
temP,n~e nesta _besaiio o seu pbuo emanoipad!'r. Entre
tâ.ilto nbro o orçamento geral dl.l imperio1 consulto as 
propostas do Sr. minist:t"O da !a1oenda1 ~ nem uma pa
lavra, nem uma vet·ba de mais. 

Os orçamentos dos diversos ministerios são oa mes
mos, são a repetição dos do. nnno proximo pa.ssado, de 
maneira que esta proposta emancipadora, que tanto en
tende cem as finanças e com toda a administração 
que•· em relnçiio_ ao progresso moral q,uer ao materiJ 
do paiz, está. 1eolada1 parece não ter no conceito do ~Çrr 
verno solidariedade com oousa. alguma, ao pnsso que 
interessando a ordem publica, transformando o nosso 
systema de trabalho e· producçl'io1 vai affeotar a bàse 
do uosso · edificio social ! 

E' possivel que uma proposta desta ordem que vem 
trazer umR revolução· lundamentul no paiz, segundo 
disse o proprio honrado deputndo a ~nem· reaP.ondo, 
venha nssi:n desncompnnhada. de med1dM aUXilí:uM, 
não tenha o menor e@f!aço no seio do orçamento, uii.a 
constitua por a.ssirn d1zer um oeutro em torno do t:tuo.l 
vejamos figurar e prenderem~se disposições do todo 
genero, quer politioas, quer jul'idioa8, q ucr fio a 1cciras.l 
pedidas · á . illustração e patriotismo das co.marns 1 
(Apoiados.) 

As verbas são M mesmas, repito, mmhumn. modifi
cação no programma orçamentnl1 nenhuma inrlicaçüo 
\i,ara que a passagem destn lei su opere regulr.rmonte. 
:Singular incmia ou hnprevidencin.l 

Estnmos discutindo o orçamento do Império, vamos 
discutir os outros, net~huma palavra, nenhuma v~t·ba, 
llenhuma coneiderai'ÍÍo se tem ainda ouvido :í. censu
rnvel. omissão goveruutiva que ncabo de apontar. 

Pe1s esta proposta hn de se votar sem que tenhamos 
em viat!l. ti. orden1 publica? Sem que attendamos pn.rn. 
os inte1·esses dos pro~;·ios libertnudos? som quo te
n.hamos em n1ira. os dtreitos e interesses da. nossa in· 
duatria, especinhneute da lnvoum 'l Sem que cmlhn 
proviuenclemos serin e zelo~amentc afim de preparar 
a nação pnt·a a grandu tru.nsi'(lí.o e preveni-h~ c UCI\U
telar funestos abalos? 

Qunes siio os meios pnra manter u ordem conforme 
nos mo~;;t\·iio ns liçiks dos povos qM têm trah\do (testl\ 
mnteria, confN'me os livros dos e6oi'iptores tnais mlinn
tados e conforme finalmente os l!x.emplos tle li~doa 
aquelles qne se têm tlevidamíJnte oocnpatto com este 
a~eltmpto 'I 

Siío proddenclaa necessnrias: a· boa organisaç-i'ío I! 
5\tlüciencia dl\ fol)-1\ publica, re.guh1risaçüo dns mcdidns 

To~m v 

de prevenção e. repressíi~ policial, êreaçâo ele estabe.o 
lecimentos de instrucçãoe benelicencill, desenvolvimento 
da educação e. do culto relit;iosó, remedio& emfim a 
bem da ordem mate1•ial e moral tão indispensa.veis á 
população escrava. como . á livre .lue tambem soft're e 
estii .ameaçada de aoffrer -muito. Apoiados.) No pro
fundo1 consciencioso e minucioso r atorio do Duque de 
Broghe encontra.tia o governo, se o . quizesse ler, uma 
completa e)::posi~l)_ de_ t!)das as _pro"Videncias a que me 
refiro. 

Ma.s o governo nada quiz ler, nada estudar, ahi estãa 
a. sua p1·oposta do or9amento e o presente projecto de 
emancipação· provando que elle desconhece inteiramente 
as novas necessidt<.des moraes e materiaes q,ue a grande 
crise por elle provocada. vai originar, de modo que se 
fosse posai vel aôstrahir do no~so pensamento a idéa. deste 
projecto, acreditnriamos que o governo nunca se occu~ 
pou, nem se occupa. com semelhante materia. 

Em relação aos. pro!?rios libertos, a essa. populaçiio 
a quem se quer dar a. liberdade, quaes são as medidap 
fuvoraveis, a não ser a concessão material, se assim me 
posso e."':primir, desta. mesma. liberdade'! O governo 
a.tira.-os brutos, despre 7enidamente ao seio da noasa. 
sociedade ch·il e polltioa, nr.dn de salutar profõe a tal 
respeito, comv mostrarei quando aualysar. mais parti
cularmente as dispQsições do projecto. 

Em relação á intlastria1 especialmente :!.lavoura e ao 
eomtnercio, em n.ferencta. a esse vital problema. do 
:futuro da. producçiío do paiz, que melhoramentos, 9.ue 
garantias proporciona o governo, emfim. que remed1os 
lembm parn facilitar a tremer.da transição 'f Nada. en
contramos; a este respeito deparamos com a mesma. 
uffiictiva omisaíio e inouria. 

Ern vista disto, que direito têm os uosGos antagonis
tas de cE:nsurarem nossos receios e objecções, de nos 
acoimarem de escravocratas, e dizerem que-defendemos 
o statu quo 'I Porventura. esqueeem-se do <!lle se .tem 
passa.do ilói! pàizes estrangeiros a semelhantes reapettos, 
e do que em éeoca recente se disse, e publicou mes:no 
entre nós 'f Então q,uem1 ul'ezar de proclamar-se amigo 
da idéa. gene_rio&. da emanoipaçiío1 apezar de cont,tibuir 
oom õ ãeu · estudo e com seu voto para. a solu~ao do 
problema, porém do umA maneira. menos preoip1tada. e 
meno& imprudente do que o. propoata. governativa, quer 
defender o ala tu quo 't 

O governo inglez, que durante 15 annos resistio áa 
reolamaçiíoa constantes da imprensa, do pulpito e do 
pArlal!lelito1 afiro do ~bolh• o trafico, quo dura.nte 25 
a.nnos resiatio elo mesmo modo ~~ nboliçiio dn escrtwi
dão, o governo in~lez, que na ph1:ase. de Broglie1 ~ó 
cedeu o terrúno p•Limo n pnlmo, dts~mtam!o aa pos1-· 
ções intermediarias o ad ooàeniio d1anto da neoessi
dndo, ora esora voornta 'r 

O governo fmnoez, que tnmbem ao op~oz com maior 
prudeuoia da sii politica e gra.t\de patriotismo ás recla
mações intempestivno ele abolição, o tambem Ioi fazendo 
concessões gmdm~es, ertl< porventura. escrn voorata. 'I Os 
conseiheiros do estado, que perante Q Imperador não 
dosconbecdriio a santidade. ela idéit, mas dis011tiriío em 
lar~r.s aeesõ~s, por :vontade de Suo. Mngesto.de, a oppor
tumdade da reforma, as medi!lns direotas e indirectas 
c o systema n. seguir, serão cscmvooratas 'I Finalmente, 
poder-se-bo. cbnmnr escravocrata no nobre deputado 
por Millas-Gtlraes, .Uin ~aqt~elles q1.1e J.llais 'l~forços t11m 
feito n bem da e.mnnctpaçao, e no 1!l~1~tre deputado 
1)elo mo de Jt\1\etro que com o sacr!iicro de sutl for
tuna particular tem dado provas de dedica~iio !1. elevnd:• 
idéa cuja salutar e prudente realização to~os anhch
mos'ct (Apoiados.) Em acaso egcr::wocrnto.o lllustre .d~
pt!tatlo pelo Uearít, u quem respondo, quando nos ditiB 
no eeufolhcto, n p~ginns 5, G o 10: 

" A diffiouldacle cstú. em fazer .,lesanpnrecm•o escra
vo (lo B1·azil se1n quebra do direito' de . proprieditde, 
nem abalo da riqn!lztt publitm: . . . . . , , 

" Suo iml.ispensaveis prondeuoms pl'epnmtorws, e 
estes lJilo so tomiío sem algum e~puço do tempo. » 

« Cremo~, pois1 ser inntastico tod~ o terror ~nqn.elles 
9.uo recoiií.o n crise por o govoruo nuo tratar Jt\ e ~á da 
l!bertnçiío dos cRera vos em geral, ou no menos da hber
tl~çiio do velitre. » 

9 
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« Em. vez .da libarta~;'ii!> do ventre cumpra resgata-lo, . 
alfl)pia'iiilo!.lit! ,àa :~m'v~~ ,lip~s:~ pr()creapão. » 

· '(jf~. ~.zi'i.o~!l·4.~~ir,;: ~, JJ;hse . ~rf!. · q .:Bystema que 
;eu :"propunha;. :tna~ ,I,l&,,(l ,.fin~l, . • 

· ó . ·Sn. · DvQtJE~EilTU.bA -Tin:lBJl\.\ .: - Seria · e~cravo
:m•ata q nobre dePútado quando exclamava a pag. H: 

« '~ao prurido d.~ · liber4itde teste I Pois ·temos vivido 
COIÍI ' Ó. e~C~Vidiio :per mai~' d~ tres 'seculo'!! a J1ãO po
'demo& áúpporta.-la por mata alguns annoa"t' 

a E.' j~to que a toleremes para evitar violenta com-

·- ·-Í!lt-\0~ãõt&Vi<iió n~ sr~u lor riece~sari~ -~ · iadis;n~ 
savel: . hoje nova ordem de idés.s . exigé ·novà. ordem de 
co~~,~os.' . M~s, .~il 'IJ\Üdu3 in tebu3 I » 

Pérgnnt~Uei ain~Íl· .Seria oscravoqrab. a . illustre e 
uie:tnora vel ppmmissi\o franceza de. 1840, em cujo · aeio 
brilhavão :oa ~rimeiros .pnblicistas ce abolicionistas da 
França, e-quiQá da. Europa, os BJ;'oglie, Hossi, Tocqu.<~
ville, . Pas~y, .d'Audiffret, e ~tos que.não ó·usárão 'for
mular um projecto s~m redigir um. paré<l'lr sobre emnn
oipa.r;ão senão depois,de tres annos de aturado trabalho, 
e immenso e minucioso ínquerito 'r . 

Os Buxwns e os Wilberforce esperárão paciente e 
conviotamente durante vinte aunos que a extincção do 
trafico trouxesse a da escravidão • . Cocbin nos diz que 
esses ;:~postolos do . ti.bolicionist;no acreditnviio que ~ra. 
necessario . e acertndó · cbegar á liberdade passo . n passo, 
por meio ·de mdhornmentoa gradttàes. Mas ninguem 
o·s chamou . de · escravocratas. 

N otair senhores: o nobre deputado chegou a escrever 
no seu folheto que n. escravidíio foinecessaria! e que 
se hoje nova orcfem. de 'idéns exige nova ordem de cou
sas; deve n transiçiio fazer-se com pansn, modera-
d~<mentc. · 

Entretanto foi .o •mesmo nobre deputado que ante
hotitem ·se .levantou aqui para. sustentar· a urgencia da 
emiLil.eipaçiio, e até se julgou competente pare. aocusar 
'de iucoberente . o nobre deputado por Minas-Geraea I 
Quem escreveu estas palavras c n_iio eó defendeu ponto 
por ponto 'a politica que nós hoje defendemos patrioti
co.mente1 inns chegou a sustentar que a esoravidiio foi 
necessarut e bdiBponsavel. ... 

O Sn . . ALENCAR .A nA.n\PE:-1\fnij cu 6mtentei que 1!Sto 

anno devia ser resolvida. 11 questão ; leia o final. 
O Sn . . DuQUE"EsTnAnA TEIXEmA:-O nob~e depntado 

disse que era preciso resolver o problemil, mas como? 
Por meio de medidas prepuratoriaa, q_ue S. Ex. entendia 
neceeserias, por meio de prévia estat1stica, que julgava · 
imprescindi vei. 

E pergunto eu : onde estão ns medidns pr~pamtoriat~ 
do gov9rno; ou neste projecto, ou em qunlquur outro, 
ou no seio do orçamento 't ( A1•oiado., du oppo3içilo.) 

O Sn. ALENCAR AMniPE: - O nobre deputado esl!t 
me · justifioamlo. 

YozEs D,\ OI'PllSIÇ;:o:- Isso ern o unno paan1do ! 
O Sn. DuQuE-ESTll.\11,\ TEIXEH\.\ : - Entrc'tanto a 

proposta .do govetno, wm as medidas preparatorind quo 
o nobre deptttndo deseja vn, sem n. estut1•tica qüe S. Ex. 
jul::;ctwo. iudispeusavcl, propõe o re•gntc univers1tl do 
veütrl!, e o nobre deput tdo se levnll:tn e diz (lllC 11 
mcdi(la é muito boa, e, o que é ma1s de cstruuhnr, 
conforme nótei, atira-se no nobre deputado por Minas 
e accusa-o de incohercnte f 

O Sn. ALENCAII AR.\llli'E :~Quantlo citei a obra do 
nohrc deputuuo por Minus não foi pnra . apresenta-lu 
como incohcrente. . · 

O Sn. PERDIGÃo J\LILIIEillO :-Hei de explicar perf•ú
tamente este fncto. 

O Sn. DCQt1E-ESTIUDA TllrxEIIIA :-Nós · Jeyantnmo
nos de accordo com ~~ opiniiio publico, com o cst:tdo das 
condições reaes do p11iz, c dtzemos: esta medida vi ri 
trazer um grande nbzuo no Impcrio ; procedau.Qu com 
prntlénó.ill.l pre~aremoR o enferm:~ pnm esta g.·mudL• Oi>e
raçfi.o cmnm, d1r.cmos o que o nobre deputado diose ; 
á pag. 15: 

« ·A cns~n9Üo dll escraYaturn no nrnil ê tmt.l rcl·o
luçiio fundamental. Ella1 porém, p6Uc efl'ecluur .,oc serlt 

!lgitaçio, assim não venha a imprudencia ·e o falso zelo 
accelerar a m.a.rohà em que alia vai. " · 

qra, qual ella. ~marcha regular em .que •ia(a: solução 
do, probl11ma. M epooa em .,que o nobre ' deputadô·es
crevia. aquellD.Il palavras~ 

o Sa; ·AtENCAh AltAntPE : ' _;_· ;Rciferia.-rne á' abolição 
completa; riiio ttunque~ .. · . · 

Ó Sn. Dtl!!UE-EsrnADA TEIXEIRA: ...:,. ,Eu .não trunco • 
poderei publicar ó que o no:hre ·litaJntal!o . escreveu pa~ 
rsllelamente ao trabalho do governo, ,e á imprensa e o 
paiz deoidiráõ quem quer tortuplr peneiiilliÍiitos 
clar"J· 

Mas, S1·. ' pw~!~ente, se 11conselhar , a ,p~dencià., 
apoJ:!tando a gravidade do asaumpto, a enormidade da 
transição, a immensidade do abalo e. <lommoçlio social 
q•1e esta reforma vai prod~ir é ser · escravocrda, .e&-' 
cravocrate:s ·são o:JG . conselheiros de estado, qWl.fell!<rão 
neste sen~do perante o Iinpera\lor, ~ escravocratas àão 
o Sr. presidente do consellio e o nobre deputado, .que 
escreveu estl.' :folheto. (Apoiadas da opposir;ão.) 

}4ns, se estudar as . cb:onlllstanoias do po.iz, se mos
trar que ellas não siio.favoraveie á 'medida de emanci
pação imme~iata ou . d!recta, 'aue 'as nossas .finanças 
não comportao grandes sacri.fioto!1 nem as nossas re
lações externas estão estabelecidas em . bom pé, ·por. 
isso . que o tratado de p11Z ainda não e:Jtá nssignado e 
porventura grandes complicações . . nsscmiio no sul 
(apoiados da oppo.•içilo); se repetirmos ao govar~o o 
que ponderou o IJ.Obre Barão do Bom-Retiro no contP.lho 
de estado) exigindo providencias indispensaveis, con
centração . d~. es.forços e recursos a bem da estatística, 
~o ~esen!olvunento da~ vins de com~U»icaçilo, da 
uruxngraço.o, concentraÇ!lO de -que se nao trata ; por
quanto, cotejanto o or~~D.ment9 do ministetio da agri
cultura do ·anuo . passado com o deste nano, não 
-vejo a menor differença nem providencia. alguma 
nova consagrada a este serviço; se, digo, proceder assim 
é ser escra vocratll,- sntilo nlio sei o que é ser patriota, 
ser politico prudente e defender conscienciosamente a 
causa publica ! ( llluito• az>oiado~ da oppo&içilo~ ) 

O projeoto, como vou . demonstrar, encerra incohe" 
rencias, males e.nbsurdos; acoresoo, porém, que a ma
nei~~ por que fo1 ·S.prõse,ntndo, por que oatá sendo ~tn
cammhado aggrnvl\ mu1to todos esses mllles, torna-os 
insuperaveis. (Muito bon1 da oppo&içilo.) 

Prinoipiou tal projerto por e!lectuar uma verdndoirn 
e esouendn n•ut·paçno dn inioiutivn parl•Lmontar. (Apoi!l
dos da opposiçilo.) 

Patriotioa e prudentmnon!c o gubiMtEI de 16 de Ju
lho, do q_ual faziu pn I' te o li obro presidente do oonRc
lho1 tinlJ11. IDIIiiífustado 11 ca.roncia. do eutllcleutea tra.
bal.nos e dadoH estutisticoa parn rcsol\·er com brevidnd~ 
oste momeutoao problema,. lionsoio un responsnbilidade 
que nos governos cabe no. . inioiativtl do umn. tal 
retormtl: mas, querendo ao mesmo tempo aproveitar as 
lttzos do parlamento e rcnúer-lho homenngem em tiío 
magtlo nesumpto, couhott á sua iniointiva o seu estudo 
e proposta do soluçiio ou começo de soluçiio. 

Um projeõto foi formulatlo e apreRentado pela illua
trada commieslío desta cnsa; entretanto, · quando a 
iniciutiVR parlamentar foi exercida, qttllndo o juizo 
destn c:tmara e~tava pendente sobre o nssumpto, o go
v~rno vem escusadamente trazer a sua proposta que, 
sobretudo com as cmcud:tS du nova commmsão especial 
deAte aitho, pouca ditferenp. apre~cnta daquelte pro
jacto f 

Compl'ehende-se que um:L nova proposta, com um 
novo sy~tcma, enriquecida de estudos 1mtticos c c~ola
recimcutos estatisticoa,qtte fu.lt:ír[<o á. primuiracommis
siío, fosse tmzida pelo go>erno e llrtlferida per essa 
cai:nara; mus umu propuób idcuticu em seu systcma, 
e só difiercute <llll ter p~ior retlncçiío c medidus menos 
prudentes, não podia ne1n devia ser ofl'crccida, e menos 
ncolhida. 

Protestei logo com o meu voto, pretendia protcatnt 
com a minha pal!Lnn, c protestarei coustn.utcment~ 
cgntra esta utwmnlia política, que niío encontra jueti
Hcnçiio alguma p11rt1 csstt po8tergaçiío 1lo direito uu 
iniciativa; <IUC não ó •: xdusi "" do guYCI'!IO, tinha ijitlv 
exercido por csltt c :unaru, u :Hi •> podia ser aul[ooo.do {•elo 
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c&pncho de snbstltuir~se. wn parece~ e proj6eto ·par
lamentares por uma folha de p!>.pel mmisterial !. 

Voz&~ nA ÜPPO~Içto : - Muito belll I 
O Sn. DuQuE:.. EsTRADA. . ·T~~UlA : .:__ E' a con

demnavel tolern.ncia e pratica de ana,molias taes, que 
leva os poderes :i. exorbitarem de. suas espheras pra
pria.s; . anima o pode. r exccut~ v'o· a tornar-se tão prepo-

' tente, que o gabinete de ·7' de Marçonlio quiz permittir 
que esta re~bnnà se challlaese parlamentar, c se fizesse 
zem o cunho ministerial desneciessario ·e c~prichoso na 
presente conj unctura. · · 

Entretanto ea mostrarei q_ue- por mais govemativa 
que queirão tornar• a questão, quando ella chegar M 
terreno da realidltde,. quando se estudarem.as medidas , 
praticas q_lie a. propo~ta encerra, veremos o governo 
obrigado a pedir A nação, e especiàlmente a esims classes 
respeitaveis, cuj•lS justas reclamações tani:Q nienoscab&, 
as condições de e::tecução· dessas medidas; (Apoi~Zdoad«. 
oppo•ição,) · . · . 

O governo não: tem recursoao para realizar por si 
official e autoritariamente esta; reforma;. entretanto re
solveu toma-la a si, como se fôro. omnipotente. 

Sr. ·presidente, já. temos protestado solerimemente 
contra esta infr.liz idéa de precipitação e de se tornar 
ministerial aquillo que é sociru e nacional; . tenho feito 
<:.onsiderações sobejas na. coníirmaçíio deste asserto 
patriotico (apoiados da opposição;) por isso entrarei ~gorn 
na apreciação mnis particular do projecto em si mesmo. 

.A proposta apresenta-se isola<M.: segundo já ponderei, · 
a semente vai ser plantn.da• em terreno não preparado ; 
esquecendo-se o gabinete de 7 de Março . das lições do 
proprio apostolo' da emanci;_>u.çiio, do illustre Wilber- · 
force, o qual no par-lamento in*lez, em sessão de 2 de 
Abril de 1792• declarava que a lioerdade é umCI flôr que 
só r,ódo medrar em terreno p1•eparlldo para recebêcla 1 

' iolando y.s mais . clCirns li1:ões ·da experiencia e da 
histeria , lança o governo esta semente com mão pre
cipitada e cega , condemnando ll8sim a nayií.o u. encon
trar no : caminLo de sua. vida.e do seu progresso for
midaveis embaraços, terríveis urzes, em -v-ez. dos fecun
dos ft·uctos que lhe offertaria. esta reforma christã e 

· humnnitaria se fosce prudente e sabiamente decr-etada. 
E' tem,,o , porém , · de analysarmos quaes os meios, 
quaes os recursos com qne pretende .o governo reali
zar seu plano , · que tão pretenciosamente se tem cha
mado soluçiio do probleme, da emancipação. 

VozEs DA OrPoSIÇÃo: -Muito bem! 

O S1\. DuQUl:l -EsTnM>A TEuEIIiA: . -Senhores, o pro,
jccto principia por desmentir 11 propria qualifioa\'ÍÍO 
que llie querem dar; o projecto t! de mais a mais cou
trndic!orio ern · sua~ partes disaonant~s cntrtl ~i. Elle 
desmente ns palavras do seu preambulo, a qualitioaç1io 
que lhe nttribuem d., ernanoipnçiio lct1ta tl gradual; por
que, se apreci11rmos as mcdidus ucllo consagradas, 
Ycmos dut~s ordens de digposições principueH q_ue pode
ruas comparat a duas baterias, tendo por fim oom seus 
fogos. cruzados uc&bar da mnncit·a maio prompta a es
cravidão entre nós ! (Apoiados da oppasição,) 

Ncst.e projecto, ao lado da cmaucipação immedinta 
e nbsolutn da geraçüo fntura, Bppare()em medidus ten
dentes a renlizar de uma maneira mais ou mimos cfficaz 
e r:•pitl:t, conforme a opinião mais on menos abolicio7 

· nista du cada governo, a emancipação da gera1iío 
actun1. (Apoiados da ap/lOsição.) 

Assim, pois, Sr. presidente, o [Jrojecto niío se res
trillgc n um d~ dous systemas, o pmjecto niío tem sys
tcma, ou antes abraça-se corltradictodarueute ·com dous 
~ysternrls. .1.!: poderá,, porventura, aer considerado como 
projecto de emancipa\'iio lentu e gr·adual aquelle que de 
umrt vez, logo, m~ dato. dn lei, ~mau_oipa toda a geração 
futura, e ao lado daquell:1 medtdn perpetua, irrevoga
nl, collocn a emanci_pn~;ii.o dCI g~:'CII'iio nctuu.l com um 
fnndo tlo ornancipayno .~n ~!cterminatlo e a qtte se póde 
dar a maior elasticidade, tmto isto c·~rrobonldo por ou
tras disptrsi\:õos ~QCltndarirts, mas todns e!Iicazes e con
vergentes pa.rn um aó pouto1 a al.loli•;iio? Oertameirto 
não. 

Ou n lentid~o o a graduação sito preoipit.tçiio, ·ou n 
ql!alificaçiio do pt·oj~ctq, ri mal oa.bhll.l, elle n des
mente. ' 

E' tamb.em notavel _ que o projecto não ce liriute' a 
e~~ dupla exigeiicia de ~ediiiasr i!oiri' .clareza. e pr!l'
ol~ao, elle a~ formítln 'd\'l u,mai m~ne~'v&:g~. 'e in'detifr'
~mad_a Aesrm1 a~ por um l~~;do o prbJectd; propondo a 
libertação gerar- do ventre; não tem 'eS.a' lent1dao' e essa; 
graduação ·que inculco;, . exige. sacrifl.cios · fl.nQnceiros, 
por outro' lado vê"se que esses eaorifi.cios sií.o indeter
minadosi: n~o t~m litnite conhecido, não 'têm' base . nem 
calculo 11m1tat1vo. · 

Quanto tambem tl. outl'a ordem1de, medidas· a que me' 
r~feri, não se vê·aqu!lllu. precisão, ' aquell& ' clareza in• 
d1spensa.veis em semelhante materitl.; porque, além dê 
duas ou de tres _verbas, que têin importa.ncia. definida · 
no orçamento, _ pede-se ainda. unia outra indefinió.a,. de' 
mod.o que nii.o sabemos erriquu.nto1 aó.' menos ll.O orça
mento pendente, o goyerno ::1. quer · taxar. Assim, pois, 
h_a er..t tudo falta de estudo, o vligo;· ha. Glli tudi>, con-
omtao gabinete que o digtl., a dictadura. · · · , 

E, Sr. presidente, e~tas d!!-as ordens d~ m~didas, . que 
fazem com. que o proJecto·:seja contraditorio nq eyste~ 
m~~; q.ue adopta, tem tambem . o grave inconveniente de 
C::tlglr simultn,oeament.e duas . orden.J de SllCrÍ!iCÍOS fi
nanceiros ao paiz . .A libertayiio do ventre .impõe certos 
e onerosissimos saorificioa; o funrlo da mnnumissão 
?utros, qu~ po~erão. tomar enormes proporçües, como 
Já ponderei e c obvto. Nilo devemva .isolar estas duas 
exigencins, c esquecer as judim'osas palavras do nobre 
presi~ente do conselho, qua~do, no di~curso que li com 
o ma1or cuidado . no ,/or,al do Commsrcio de hoje, e 
ouvi com toda a attenção ncata casa a 14 do corrente, 
reconh~ceu e a!Hrmou S. Ex. q_uc um grande fundo 
de emancipação seria . tributo muito pe~ndo, seria o 
desvio de uma_ grande npnrte das rendas publicas, que 
devem ter su:l. applicaç•io aos caminhos de ferro. :is 
estratlns ordinada:,, á navegação por vupot·, á colonien
çiio e a tantos. outros melhoramentos .materities e 
morae~. >J 

A menos que . se queira f11zeJ: uma q_uestiuucula de 
palavras, forçoso será reconhecer q_ne tunto as wmmas 
destinadas no resgate du gera1:iio aotne.l1 corno ns o e
cessarias á indemnisnçiío pela etna.ncipaç:b da ~oração 

·futura constituem um fundo decmanoipa\'lio1 po1a todas 
tendem. ao me~mo fim; ora, embora não osteJ:t nem 
possa s~r caluuhda, · ó sabido e inncgavel que a lndem
nisaç•io pela lib~rdade dos nuscituros por si só. cons
titue um fundo esmagador. 

.Assim, pois, estCI dupla cxigcnoin finnncoira •1ue o 
projccto ostatve ú o dcsconheoilnuoto mni~ completo, o 
desmentido mnis formal dns mbin.·• rwlavm~ do nosso 
illustrudo estadista, o Sr. prcBidonto •lu conselho. 

l\Ias uiio é aó isto q_no nHJ~tm ntó 1pto ponto cstú. o 
governo vaoillante o mal osolurociilo nu cnmiuho crn IJUC 
pretoudo guiar-m.s na qnestiio (ta •ruo trntl\lno~, o fnz 
com quo. lancemos o pm:.: lltL doc~tdouciiL rnsultnnto do 
desvio do rôoursos quo impt'cacindh·ohneuto·dcvcrllü ~or 
consagrados r. grandes e urgentes melhommentos llHLtc
riaeH é moraes. 

Aooreaca aiuda qua samelbant~ oxigcnoin niio póde 
ser constitucionalmente feita, formulada corno foi na 
proposta. Como é que um gabinete .se itpresenta a esta 
crl~a e diz: u votm fundos pnr(L que o governo emitta 
q_uantos títulos . de divida forem necessarios para uma 
indemnisnção, cujo calculo não fiz nem . posso fazer 'I 
Nem no menos existe um embryi\o sequer . de estatis~ 
tica p:ll'a nos esclarecer. Nem o governo nem nenhum 
de seus defensores póde cnlcu!a.r ainda approximada
mente qmtla importanoia mo notaria, desta exigenoia 'I " 
Onde, Sr. prestdentc1 póde . tlln governo pnrlumcutar 
exigir de uma o~tmara patrioticu ·e illustr:\Cll\ que vote 
uma sommn indeterminada 'I 

Pois cntiio nós, a <J.Uem n constituição até com zelo 
o mais snbio, deu u. miciativlt dos impostps, nós . que 
níio devemos votar onus sem confutar as ÍOI'ças da na
l'iío para support..1.-los} sem. apreciarmos as . oiróumetnn
cins do pniz e a exibilidade de novos sacrifioiost !Jade
remos acaso votar em favor deste projccto, qunnuo _clle, 
nlóm de impôr UIIIIL ltupla ordem do ' ênor1l)e~ Bll<lrifioios 
financeiros, exige que um d~llos sêjl! indefini!l,o . e inde
terminado? (Apoiados.) Senhores, p~~~ ser que eu _ esteja. 
em erro, p6ilo ser que, .novel nn.J!ohhc\L',;malinterpréte 
aa pala vrl\a da conatitui9fio e os impél'iósos •e sagra<le~a 
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deveres que ella nos dieta; mns declaro que qu:1udo 
niío houvesse .outro. argumento, eu níio poder~a vot~U" por 
este artigo .~o projecto, em . vista. da conaideraryão que 
acabo deenuuCJar. (Apoa·ados.JJfuilo.bem.) 

Dir-me•hiio: a. extgencí~~o niío é i.mmedia.ta., . potque 
a concessão dos titulas . terá. da ser feita quando · os 
menores tiverem oito annosde idade; creio que foi esta. 
uma. consideração feita. pelo illuatradomembro da com
missão, deputado pelo Vear~. 

1\Iu, Sr. presidente, qunndo nce.ilo uma letra, pelo 
:f:~cto de ser ella. a prazo, segue-se que não tenho 
obrigação de a. pagar 'f 

· Desde . que votarmos i!. libe~tnçiio do ventre com esta 
obriga.çii.o de iudemniao.ryã.o, o prazo não solve a divida, 
é a.penalil uma condiÇão secundaria. • .A. divida fica con
tra.hida, e de quantia indeli.aids, o que não póde ser 
licit<\m::ute feito pela. oamarã, doa Sra. deputados. 

() Sn. 'F. BELlSA.l!.to: __;,A ·menos que haja a inten
ção de niío a pagar. 

O S\\.. DllOõJE-Estn.~.DA. TEihtn.~ :-Ora, que ·base 
po~suimos para calcularmos o quanlum da divida im
pDs\a á naçiio, nenbtúna luz nos .adara, nem ao men.Js 
alguns dados estatisticos. A.a•im, · pois, tudo conapira, 
titdo concorre por tornar evidente que medidas prepa
r&torhs, sobretudo essa estatística, que tõ.o errone:1. e 
estranhamente se ousou cou~iderar causa irrealiza'Vel, 
inutil e eqt\iva.lente a. um ndi 1mento do projecto pnra 
as kale.:làas gregas, siio necessidndes J>révias e indecli-
n:n-eis. E quundo toda t1 cspccie de sol idos llrgumelltos 
não mo socc.orresse nest.e ponto, eu os encontraria no 
proprio projecto do governo. Senhores, n estatística da 
população escrava é realizavel ou não 'i Se é realizavel, 
de"e ser feita, devia mesmo cstilr começada por este 
gabinete promotor deste projccto, e que est.a.va :1ormado 
da. u.u.torisaçõ.o <:o:lsta.ute da lei n. t 18'l9 de 9 de Se
tembro de 1870, que mantion Oft(l!nisar o recen!/ea;.. 
mento da população e o registro civil de cnsatncntos2 nas
cimentos e obito8• E' realizavel a catutistica e rcahznvel 
em breve prazo, quem o rlill · é o ·proprio projecto; por
que no aeu urt. 8° determba que se fo.ça o reoemen
mento da população ·escra.vn1 e por que fim? Para .o fim 
de '·erifioar~s~ qttMs siio nqueltcs _que IUi$cc_:n depois 
da da tiL da le1l Logo, a pnsump1Jno qne dah1 se deduz 
é e~ll\: o governo entendll que u. esttl.tistica é. reo.lizavel, 
e crn breve espaço de tempo; porqne o será em tempo tnl, 
que eo poasa p11gar a indilmnisnçüo e tomar outras pro
vid~ncin.q, niio a<l por indemnisar;iio concernente ;i eman
ci~a·~no d0e ·menoreij ·de oito anuos, tnas tambem pGr sua 
crl:l\'iio o c<luoaç:to, etc. . 

l.ogo1 é o proprio j>rojeclo quem reconhlle~ n neces
sidad\l 111deelumvel do resencenmento, e quem a de
clant exequi..-cl o l'roximn, nüo rell1ot,•mente. 

Onllc, pois, . cst~ o argmnento do adiame11to pnrn 11s 
b.leud:ts gl'c"'IS1 que sa tem opposto ao Pedido de ea~ 
talistic:1 ? On.dGt pois, a justiçB dn arguiçiio que se nos 
f.~z, quundo pedimos oxaotumente o que aconselhou o 
C;Jtt.,el beiro de estado, e mt\ito ÍllSistet\tlltnllntll pedido 
pelo Sr. Bariio · do Bom~ Retiro, que é tão conche
gn.io U. pessoa do monnrcha '1 Fn';\o esta observação 
p:1.r11 mostrar que quanuo dízemos-attendeibem no quo 
fazelg, grasil11 3 opinião tle que procedeis por inspira
ção e imposição d.o pcd.er pesso!l.l, e vós deveis sabcl' 
qull o Imperador inviolavcl e sagrado ni'io deve nunca 
soffrer em seu prestigio nem no amor do povo. 

Já. que o gabinete niio se u.rrecein. de tiio séria argui
çrio, e tn.lvet delln. pense tirar força, deverá. ao menos 
atteuual' o seu erro politioo e constitucional, pondo em 
pratica a idéa com aquell.tts cnntelas e pro•·idendas 
aconselhadtla pelos estadtstas da mnis particular c im
medio.ta confian~Ja de Sun Magestadu. 

Eis o que leio n'um dos luminosos pareceres do 
Sr. Barão do Bom-Retiro: 

" ::;lenhuma lei de emnnúipaçüa pôde ter o cunho 
preciso da reflexiío, nem produzir bana efi'eitos sem uma 
estatistica minuciosa· e exacta da popuiBçiio nacrava, e 
&em quo Be tenhiio tomado · medil.la.8 efilco.zes pnra 11o 

pro!llpta substituição doe braçoa qlle forem fpltnndo á 
laYoura, já. que infclizmcntll ontt'e nós nndn. se tom po
dido fazer, quer n'u.m qner n'outro ponto, urgo quo 
quanto nntes algmna coltBQ. se trate de renllznr, para 

ao menos se attenunrem os inconvenientes da emanei ... 
p.a.ção que se projecta., embora tenha esta. de ser lenta e 
gradual. " 

Em parecer anterior tá.mbcm leio. entre out~as pro
fundll& observações, o seguinte : · · 

u E' preciso, sobretudo, que o governo conte de .!nte
miio que, de um momento para. o outro, poderá preeisat 
de 'força. ; militar llufflciente para proteger 11. sociedade 
e de dinheiro para ir em auxilio doa estabelecimento~ 
rnraea, cujos proprie~o.rios, se nii.o .forem acudidos a 
tempoJ podem ficar reduzidos á miserin.1 com enormis
simo etrimento da. renda publica. " 

Ei~, s:_llhorea, ~ ~on~al con~e!llna.9õ.o da incuria, 
exageraçao e preClpttaçao do m1n1ster!o 1 e tal coudem
nação sn depart'L . nns palavras do estadista a. quem 
S: M. o Imperador eooolheu para seu CC'mpanheiro de 
vtngem. . 

Assim é do proprio projecto e das plllavras de um 
conselheiro ue estado insuspeito, de accotdo · cDtn a 
razii.o, com o nosso patriotismo, que tiro argumentos 
para demonstrar que nesta immensa. reforma. o gabinete 
caminha · no vago, n'um t<!rreuo des<.:onhecido e ealla
broso. que dará. talvez inevitavelmente ern horrível 
des_!leÍthadeiro. 

QuQreis '\Ter COL'lO . inconsideram11nto procçde o go
verno nindn. em relaçií.o . 8. estat.istir:n. 'l Attendei para 0 
que cllE\, escreve no citado lll't. 8.• 

Neste nrtigo cren.~se duas ordens de recen~eamento, 
um leito pelo parocho e oJ outro· re~istro dvil ou ma
trict<l:J. dos escrnvoa dos nascituros hvres. 

Um l!él'Viço que se <i.edare.va di.fficilimo e de · umn 
realizo.ção d.emorndissima., se não impossivel1 é aggra-
vado por es11a dupla exige~oio. do J>rojecto. · · 

Aqni, le!hbrando-m~ da. lei n: 1,829 de 9 de Setem~ 
bro de 1870, · peço mwto ~!apectalmente ao . nobre mi
nistro do imperio noticio. do regi8tro civil, · para · cujo. 
orençiio e orgaoisa9ão diz-nos S. Ex. em ~;au relatono 
que vai preparar um projecto legislativo. 

Pois S. Ex. não está. p11r esso. lei a\\toriendo para 
fnz<ar o recenseamento do. ponulação e a organient re
gulainentarmente C) ragistro Ôivil dos nascimentos, ca
snrnerttos e obitos ~ Estava o nobre ministro. eequaoido 
daB disposições ilaquella lel.? Em tódo o caso jÀ tarda. 
e1n vir á. luz o trabalho ministetin.l: uiio e&pcto m~emo 
que venbs.. · . · 

Parece, pois, qml hn\'erá um tríplice tra.bnlho, o do 
pMochc; o do mo.trícu{an~ e o do r11gittr11do.r oh·it. 

F.:ste regiatro1 estn. matricula de que f14lla o nrt. 8• 
do po:ojcct,,, é cousa differente do teoensenm11nto, ou a 
mesmll cousn 'f Haverá. uma miltriouln especial . nito só 
p11r:\ os e cravos, como pnro. os nusoitul'Qa1 ou o go~ 
vernt• lm de provnlocur-Ge das mediüaa nutori&t\atls 
pela. lei do 1870 'f · , 

() 1·egístro civil niio está organiaado, é urgente e in
tl.ispcn~lwd, o rooenaoamonto não estli or~anisado, .e 
segttndo a a•·gumuotação a quo te11ho alludido ;,tferece 
sériua diffioulandes1 e qnnl é a consequencia. 'i' E' que o 
projccto vai descanaar em grande parte se nio exolu
sivnm~nto noaasaentamolntos dos paroohos. 

F.:ntret.anto o Sr. ministro do imperio sob:·e elles re
pete o que disserão seus antecessorea,. isto é, que taea 
UBseub<mentos são deficientes, niio otfereoew a menor 
garantia. 

Om, ou aquelles s.ssentarnentos sií.o sufficientes e 
garantidores, conforme o deseja o legislll.<ior, ou então 
o nobre ministro não tem riiZiio quando affirma. serem 
elles deficientes, e até n&o :poderem ter effei-o& civis 
porque se destinl'io n fim reltgioso. 

A.ttendei mnis, Renhores, que S. Ex:. até nos informa 
no tc:W.torio qtte um~.~o boa parte .das nossns pa.rochiM 
se aol21ío v11gas, outras entregue apenas a vigarioa en
oommendados, muitos dos quM& estrangeiros, · emfim 
S. Ex.. nos diz que o ciero estú. rno.l instruido, e oon
seguintemente é incapaz de bem desempenht\r &erviços 
desta ordem. 

Eutretanto, lnnço.-ae 11obre os hombros destes luno
oiontu-ios, incs_pazea no conceito do governo, a prí
meirà re.àl.iz"~ao do receneeamonto emanoipador. De
clllol:o-voa, porém, que andais errados; fi.rtnais-voE~ enl 
uma base defeituosa e fal.a11, base oppr.easiva até pelo. 
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APl'ENDlCE. 

comminnção du multa de IOOH, que inflingisnos mi
&eros parochos ! 

Quando eu apreciar o ptojecto por mais uma de suas 
faces; hei de moltrar que elle é um dos symptomas 
mais lamentaveis d& decadencia .dll. relígioeiuade entre 
nós. E, pa.~a isto, ba~taria notar desde já que a misEão 
unic~~o por elle confiada nos parochas é registrar os 
fructo8 da Vaga Ventts! (Rimdas.) 
. Quer attenda eu para o que disse o Sr. ministro do 
1mperio sobre estatística em seu relatorio, quer á inter
pretação e execução defectivn e limitada que deu .. á 
mencionada lei de 9 de Setembro, quer ainda cx.àmine 
as disposições do art. 8• deste projecto , sou sempre 
for•;ado a concluir a imprevidenllill. do governo, e que 
elle não pensou devidamente no melher meio de .prover 
a este serviço vital, sobretudo no . caso vertente. Está 
vacillante e. escassa. de idéas e recursos · pratioos1 .in
clusive os financeiros, a tal respeito. 

Para rematur nesta parte estas minhas já exube
rantes observações, accrescentarei sómente que a esta
tística da popula~ii.o escmva e dos nascituros, feita nii.o 
pré viam ente mas concommittante com a. execução da 
lei emancipadora1 é um grande .erro aggravado pelas 
defectuosas, qne descausu demasiadamente na ha~e uos 
assentamentos dos paroc.bos, base insuffioientissima, e 
que 011 ha de frustrar em larga. proporção as vistas 
emnncipadoras do legislador, ou será um!!. foilte co
piosa de prejuízos, incertezas, e até perseguições. 

Se deixando esse primeiro ponto importantiss1mo rela
tivamente á emancipação dos nascituros, rdlicto sobre 
as disposições temlentes á da geração aotual, encontro o 
mesmo vago, a mesma omissiío, a mesma aueencia de 
idéas praticas nas lixigencias que nos faz. 

O governo diz-orear-se~ha um fundo de emR.ncipa~ 
çiio, composto destas e do.olttellas verbaB, mas nii.o 
declara qual ó o methodo prattco por que quer decretar 
as manumissões. (Apoiados; muito bem.) 

\"arias opiniões se tôm mo.nift!stado: libertação por 
idades, eexos, fnmilias1 classes, entretanto o projecto 
niio diz qual dcllas cumpre adoptnr, niío nos e~clnreoe 
por fúrma alguma sobre a idéa pratica do goYerno 
ncatu. Ubortaçiio, pnm n qual entretanto petle q1:1e vote
mos fundos do muitl\ ilnportBnoia, que na já. notada 
opiuiiio do nobre p1·osidento do conselho vão &er di~
t)'llhidos do melhoramentos moraes e matorinos impre~
Cindivois. 

N'iio oontouto com tüo cstrnnhavel omiesfio du esch
•:ecimcutos sobre o meio pratico de operar desde j;l. a 
g'l'llVÍ8Bitnl\ tt·umformnçii.o do pnrte clt\ proprie<lntle t>ervil1 
l~uttrdn o S'DVCl'IIO o mesmo silencio no t ... cnnte :\.talvez 
UliiÍA lmportnntll verbo. do fundo ele cmancipn~liio. Ne
nhum doo Sra. ministros, nem no menos n commissiío 
cspecinl <tUOI' om hOII purecer, quer em sell.a dlscur
aoA, niutla esolo.re~cu o parlamento sobro :ts propor
\'ÜCs d~ssa quota que querem votemos no or\\nmonto 
pu.r11. o referido fundo. Nem mesmo se noo informa 
de leve sobro o numero de e'oravos que se intenta. ou 
óe julga convenlcnte libertar cada anno. Planejiio 
rn~r-nos votar disposiçõ~s ·vagas, ahscuro.s, cujo al
cance ali6.s devia ser bem definido e a<lnilatado, e pótlc 
ser desastroso. (Apoiados.) 

Em relação aoslibertan(los actuaes ou nascitnros, o 
que faz o governo 'I Procede aindn de modo o mais 
[H'ecipitado, imprudente, irreligioso e prejudicial. O 
governo faz nos libertandos a concessão material da li
lierdutle, o que na phrase do Duque de Bro&lie é um 
presente runesto. Channing, o eminente nbohcionista, 
disse « qne é um .acto de crueldade e niio de bondade 
.outorgar ao escravo umf\ liberdade cuja natureza e uso 
elle ignore. • Contenta-se o governo com esta esP.ecic 
•lo lU'i 1ue bruscamente 111z miar aos olhos dos hber
tltllcloa, uz que os deslumbrará. e poderá. perder, mas 
:1iio guiar. 

Pe.1ou bom o gr,vorno essa oonceseiio de o.mJ?los di
reitos politioos que fa?. nca nllscituros, em cuJa oon
Hen·uçiio entretanto niio cuidou, conforme provBreiY Será. 
admioai":'el e licito arremessar assim no meio dn nossa 
oocledude uma horda ignorante, quo vni influir na bu
lauça politioa com toda a for9n. céga. do numero ma
terial, mas som nenhuma. importanoia moral, sem 
neuhuma ooudiyiio intelleotun11 sem emfim as condições 

de proficuo exercício dos direitos politicos'l E''sabido, 
conforme disse um illustre publicista. allemiio, que os di
reitos politicos nunca deYem exceder á cultura intel
lectunl e moral de um povo sob pena de se expôr e 
pai~ aos mais graves perigos e á~ maiores commoções 
somaes. 

E' facil de conhecer que com bons fundamento!·. 
avancei que nem dt\ consernção, da criação physicu. 
dos nasci tu, os cuidou o governo, pois a proposta, ou 
deixa-os elttregnes MS seus senhores., .ou pretende _que 
sejão confiados a estabelecimentos, associações de espe
culação ou de benefieencia, que aindal:liio de nnscer. 

O !l'overno, no urt. 1•, impõe ao senhor a obrigaçiio 
de cnar os nascituros ; no art. 2° reconhece o direito 
de abandono dos mesmos nascituros. U governo não 
tem idéas ou niio tem recursos para vencer esta séria 
difficuldade, é forçaüo a entregar ll sua obra á huma
nidade dos senhores, cujas representv.çõ~s desprezou, 
ou a associações qtte ainda não. existem, e só existiráõ 
em pequena e>cala; a c.onsequencia, portanto, é que 
niio se occupou co:11 11 sorte dos nascituros, e por seu 
lado condemna-os no cleaamparo. 

Accresce que o governo, uesprezn.ndo o exemplo da~ 
nações c1•ltas, as legislações respectivas, parallelns e 
ainda muis o conselho de todos os publicistna e di5posi
l'ües do projec~o de;;t:t cnmarn, o governo omitte per
sistentemente a e<.lucaçl'w religiosa e a. instrucção ele
mentar e indu;trin.l dos libertnndos. 

Apezar disto intenta o governo fazer dos libertando> 
homens .políticos candida~os juridicamente aptos at(, 
para ministros de estudo.· Ehte desprezo do ensino moral 
e religioso· merece a mais severn reprehensiío, e auto
risa-me " dizer que este projeoto, além de impoliti)o, 
incon~t.it..,,,;,.,~,t 'l injuridioo, ó mesmo irreligioso, nl~ 
ta.mente irreligioao porque só menciona a inten·er~ã<> 
do parocho para o uni co caso dos assentamentos de que 
fnllei. 

Nem uma só id~a, nem uma só pabvr,,, condun·'lntc 
:í. educação moral e religiosa desta populao;iío e á pro
moção dos casamentos dos esnro.\'os. Sabe·se que na 
Inglaterra e na França cuidou-se sórinmente dest~ 
objecto, pagou-se :í. razão, :í. moral e á religião o de
vido tributo, pensou-se devidamente na cria1'iío da fa-· 
milia escra\'a. 

O Sn. A MUJO Lr~u :-Erüo colonins. 

O Su. DuQue-EsTRADA TEIXEIIlA:- Er1o colGnins, 
lembra bem o nobre dcputad,J, mas o nosso governo 
não qHCl' fo,zer ::o centro úe no~>a terra o que n. Fraoç~. 
e a Inglaterra fi.:erão paru u~ suus colouias. 

O Sn. Ali,\UJo Lm.\ dá um aparte. 
O Sn. DuQUF.-ESTMD.\ TEIXEI!t.l.: - Entiio uns co .. 

lonins frnncezas niio llnviüo escolus, niio havião igreja~, 
ousnrá o i!lnstrp deputado commettu;: esta ine~actidiío ! 

O Su. ANT0:-110 PnADO ·: - O illnstre deputttdo est(c 
cansando-se i:! utilmente. Os mini~tros pedirão proro .. 
gtlf,~iío da seasfto, maa j:i se retirúrüo todo~. 

O Sn. AMUJO Lm.\ di um aparte. 
O Sn. DuuuE-EST!IAD,\ TEI:<EI!l.\: -Ett hei de provar 

a V. Ex. que G Br:tzil, 011 é um pniz exc~poionul, de 
natureza hum nua todu. no•·a, <iesconheci,h, em que uno 
tem npplicaçiio as cottdiçües de segttddado e progresso 
que são exigidtl3 em outros pnizcs, ou se ha de con .. 
fessar que a propo,t:lapresenta. as mais lnmentavei• e 
imRerdoaveis lacui'lits. 

Citarei, ainda uma vez, pnlavras desse memoravel e 
proftmdo rehltorio dll commissüo frnnceza. Nelle, :). 
pags. 117 e 1181 se diz que far·se-hia demasiadn homa 
á philosophia. e á lhilantropia da Inglaterra confe
riÍtdo-lhe o pt·incipn papel nesta grande empreza. 0;: 
philosophos , oa phil!\ntropos figurão senJ duvida no 
mtm~ro dos oomb11tsntea ; mns loi o espirito roligios(• 
que ai'rosti't>tt 1111 ftidlgnil tl illtetnperioR qnotidii!.nilli; t: 
e11o cabe antes de tudo a bou:~ do trlnmpho. l~oi n 
religiiío quo verdado~irnmente olm\nciliO\\ OA negros da1. 
colonias ingle~lUI; foi ellll quo no oomu~o da luta etill
citou o~ Olllrkaoii, oa Wilberforoo1 oa Grandvlllc Sharp 
e tantoo outros 1 al'mando •OI do indomavel coragem e 
inquebrantavel pcrseveran~a ; foi a religião quo pro
S'l'essivawente forwou, pr1weiramente no seio da n&-
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ção ; .ll:Eíp,i!is np .do p~qprio :par):iltne~ , es$e .. grandê 
partilio ~líolícis.àista, ;que ·avul:fa .éa.d:il.:'dia mais;j~ftl
tra;ndo-se,,,por 'ássim'. :dizer;· em. ted.és •os: pMtidos, in~ 
f!Ulgdo em·t.odo:~ , ~ ::f<lrçaudo. maia que úingilem o go7 
verno·a; contar' com elle. . . ' . 

O .partiqo ~b.0licronista.1Jã~ - poJlpou.l,llais. :esJorç:W! :ni!.B··. · 

· ~;j[;!j;,(!f~~~~~~0-~:~;,:;~0e~~~~~4~~~tt~i~ · 
toda's ·as ·;;~íl)àil ' ·'c:liss1dehtes·''<ia J'Uglaterra.,, provócaiído ,· , 
. dést'arte(áA$ais M;hi~ár -en1úlll$1i.o ~ no clero da:igt~ja 
estabeleciâ;a;: · .. ·. ; · : ' . . . ·· :·. ·,. · . · ·• · 

Foi :?ll\~ a verdaMi e~ isto :qc1te a.liistÓria no~ â.iz; ,e 
sem du:v'}tlià51le ae+n,•o ... au.:x,\liO". tla relig·íão 'havemos. qe 
andar pep<!1dosj e.pód:emps· des:penh.ac\>-nos. (Apoiado~.) 

. · Entretanto,q;~an~ose t~ata, não de 7.00;000 escravos, . 
como. nas .. c<llou.tas 'l!lglezas, nem de .250, ·coma na,s co~ 

. . lonías it;tncezM; :lllfts .talvéz de·2,000,0Qó, quando Be· 
· trata de~·~IJ'l_;> ,~popui~:ção ~m:nensa1 i~tl~ . .tmente ligada 
ápopúla~ao hvre-e. const!tuwdoa .p\'lllC!pal força pro-
iiuctora d,o lfríperio;',CJ,\lttndó ·s~ .projecta ·armar de oho~ 
fre tal pQpul•ção 'com ;plenos direíto_s ·. iJo1iticos,· nem de 
leve se oQ<mpa o projecto com o auxifio 1·eligioso. · 

Está -e.sotlpto : · o "projecto a.penas·,pede ao. sacerdote 
um serv1ço" s'erv•iço·· q~;te .elle ,í:iãó póde bem .executar1 • 

como j i à ;ponderei ;.- '§erviço ,.que yai sobre.caneg3cClÓ 
in~tilmente, .q'ú~: não era o.m.ais ,ptoprío 'do parocho, 
como · até •se pro :v a .-. •com :as palavras .do relatorio do 
nobre miniH:tro do imperio, · . . . . . · 

Se a solução de~te m_~,gno problérpa não se filiar, 
como diwemos crer, a ~1roa ·mesquinha: especulação .po
litiéa, mas .éinspirada' por pensamentos elevados eno
br.~s, por uma. idéa .ru'isciQ,a . do · céo, conforme já se 
disse (lqüi,-ese'a .idéa c~lesté devi.a não -ser imposta polí
tica e. prepotentemente, :: mas , implantada no ·· seio . das 
almas, solii'et\].dó pela edúçação religiosa; pelq concurso 
do clero, ·c!ij!t ·ihis.siio· dé ·paz cumpria cfosse .desenvol
vida e fortalecida, sobretudo nesta . g_uadra e em nosso 
paiz. (Apoictcl,os .<!a .opposiç?W:) · · 

.A.hi tendes ·a emenda suppriinindo ·o paràgrap·ho re
lativo ·aos escravos. das imlens réligíósas, ·doinonstrando 
quanto a _ comrilÍilsão ·especial : se . afastou dos seu& púu-
-ci.jiios neste ponto. ·. . _ 

Nó conselho de estado o parecer e prójecto respec.' 
tivo consagrárão ~se~ ·medida,_ recommendando'. que 
em certo pr;<zo e ·mediante condrçô'es, conforme o ~ys
tema já iniciado . . n0 parlamento .p.ela lei de 1870; se 
abreviasse. a .e.mancipàção dos escravos das referidas 
Ordens .i .. "entr.eta.nto o parecer ·da com)llissão esrecial, 
que 'tanto mt1.• o Evangelho, .que .. qui;< ·tornar a, religião 
um ~rgurr;ento político, emenda o projecto riHcando esta 
prov1denma. 

O Su,, .ARAUJO LIMA : ---'Já. esta vão obrigados á res-
tricç~o. · . 

·O Su. ,DuQuli--Esr.RADA TEIXEIRA .:- Pois não seria 
helio e proficuo que . o exemplo do sacríficío partisse · 
da.s ordéns religiosas~ . . - - · . 

VozEs DA ÜPPOSIÇÃO: -,Que não.devem .ter escravos. · 

· O Su. ANTONIO Pi1ADO : -E àté é uma propriedade 
contra a religião,- con~orme a opinião da íllnstre com
missão; 

O Sn. DuQUll~EsTRA.nA TEIXEIRA.: -Já observei que 
o governo .desconheceu .uma verdade inconte~tavel 
.quando deixou de consultar o paiz e ·de ouvira lavou
ra, pri_meira inte1·essc,da na· apreciação .desta _ re~orma, 
que ahás ella tem encarado com grand·e patnot1smo .e 
desü~teresse, como demonstrão as respeitaveis, e elo
qu,_entes representações que trouxe á este. recinto, tal
vez ,baldadamente. (Apoi/J.dos da oppasição .) 

· . Todavia tão legítimo . é o direito da _lavom~t, tão 
Justos oa r.aclamos do ·patz, ,que a propna co)llmissão 
vio-se obrigada a pagar~ lhes tributo. Em mais de um:t 
et"?en~a cliso~ e~la ao governo: - recuai do cami~ho que 
tnlhms, deSisti ele algumas d~ vossas Yexatonas dis
posições, pois c.om justiça são impugnadas . 

Movida pelo iundado receio dos males que á dí.~ci
plina,sobretudo dos estabelecimentos agrícolas, proviríão 
do juizo especial e das novas attríbuições jndíciarias e 
pol~cíaes, a commi~são chegou a quasi inutilisar o mesmo 
proJeCtQ, · 

re~!-~e.·o . q!ie '~na: esiiréve 'h-(.um .1Jatagt~p1f(iit~i!~J.i~~ .. ··. 
" Ne?hu)'Ila"n?ya: intenyen.y~Ó ~é~~jiyn_o;,~r ·o~~9~gú{ · 

á. autor~d.ad,e,~ o~seja ~O; i·Selo .,aas. !f!lol:íli!la~) ,a,çaa"J),OS; ,~fi
t:-tbelept)l1elltOS.,, p~LJ:tlcllla~es;, •!lW r,<:J.a,9ÃQ; &.-,~SCf<lJ,1liOSI'flÍ. 
lib,ert(!s ·é ' a, meno_J:~il;_•~!flém ,;-daq»~lla' 'il!~e.,I,la,;~~gi~,G!'? ·· 
VIgente seac!J.a.lnstituda,.; ,,,, , .o. :: . ', ··i' .. ..... . ;· , .. , 

Ei!Htioj:lli•a ;Fropria 'Coím:riisl;íi\l go:v.ef.qi~ta• o!Írde!!Un'dll ·~· 
:qu~ à i?;f.l:vetnO ' clriJl-.·ó ~seu '•J3i'.O.ject~- ;ir:ia,Scréár ::•l!:tbii'.:. . 
.bmçiíés j:tidieia.rial; .. e .·p'eiiciaes · •pertuthatlaras. Al!a '.'o.';dé:W, .. 
dísciplifra:r· !)' da: • segà~ança, · sob're':ttido i.dds ie!ita''&eleci• 
.mentos ·aogrioaltrs. .· ·. ·. < .' ·· ·. . ·: - ·• · ·•· 

Eis"wqüii ·Sr . .. presidente,· ·a · eemmiíís.ii'o, ·p.or.,-sua! ·pa.
•lavrlt!l no parecer, · -e•·por. s!Nisi •emen'cl;as\.irf()' ''l!lro~ectci :·· 
. restrin'gin~ó -kjv.tis.pi'ooenéi~ âtitll:ál' 'e ~.<lêgislaÇ~. -:vi~ : · 
· gent~ · -attnb'lii~es· cquil',·--entretan:to, ·'âev-em·,'l\éf~IÍ:l!"i!e·.<l!i . 
uma ordem .de ·.c.ousas ·i.ateira;meil1íe ,;nmva· '·e-di:fferente . · 
daqueHa''hoje. estitbelecída."(Apo'iados :ílG opp.osi~ão.) .. · 

Estou sem.'<luvída auto1•isado.· o: ·conéluir<::do •pa-~ece~'-e 
da emen:da .da: commisiião o seguinte: •1•/·que·O.·pri!lSecto 
do . gover?-o, ·cre·ando um· ·jilizo 'e·speci~ e· :attr~b1ü~&.ee 
novas, vmha · tt•az.er . funest!J, .~erturbaçao ·nas· l\ela9õe·s. 

. actu:aes dos ,seuhor·eil · pllll'á: cotn 08'· escrayo'li)':•vi:n·ha' le~ 
vanbar C$ -ràião ·esses ·:C~amor-es cque ' a;qui >fetãf.l··.tta--

. zidos em jus~as · que1ll!a:s. Goncht 0·;:em_'segiindo •tug:ar, 
que a com.m1ssão entende que1 àpezár de '}le ·-estabelec.er 
u:na 11ova _or.frem ·de· cousas, · ape~ar·•se crearem novos 
dr~e1tos 'e niteresses, a ·.legisiaição • <Wg~nte é··basbainte, 
a Jurisprudenéíà nito ·deve'ext>teer-,se .senão·.· tal qual >é 
hoJe. exercida! iM'as será ;isto'• admissivel'~ 
. E' clé.ro, é muito · bem réi).eéte.·o>já·por :mim .:citado · 
1lli:Istre · aboliciollista 'Cbanning; ••qne, .além' dos méio~. de . 
edu:o_a ção ,religiosa: ·eiristrucçã;o -teqú.-erida'J'ói: .·oo-da' seil;)ia 
medrc!a de emanmpáção, -rrrtiito• ÍX!fpof.ta e'élll'Jé~r:ll:0-l.!ldo · 
do emancipado. um· tutor . offi.cial; que. 0 gar.aú.ta,e .;de.c 
f~n_:la contra quaes-qaer· oppréss:ões: .. 0AJi19iaddi· :da · •op.p·o~ . 
stçao.). · · •· ... ,. 

Senhonis, ·óu a liberdade 'do .we6-tre ·e ,essadd;éa &al- · 
vadol'a)essa ·pauacéa que, · conforme-o llmgo .:d~sçur,so 

.. do -n0'bre ; deputado· pelo :Ceará, .vem ·sana\!: ·profundos· 
:o ales: qn~ . o paiz soffre, o:vtraz• exig~ncíaa ·J?n!ttic~.S 
u~eahzave1s . e, · emb:ona theoncamente · . .se9a•·'hella•-em··s11 
é mexequiv·él, pór ac'lrretar terríveis V:e:x;ll.I>J;es e·fÜnestas 
pertu·rbações. Ora, ss -palav-ràs ·do parecer e a ·11lludida 
e;menda da commis.;ão convencem de tal inexequibi-
hdade. · 

De duas uma : ou esses· n0:vos , direitos •hão d-e . ser 
g :;l.l'alltídos e .acauúlados, on·não. ... · · .: · . 

No primeiro éaso , é neceasãl'io que haja ~unto .dós.li
bert?s uma tutela official effica·z, . essa ltttribuição .s.aJya
dora reeomrriend;,da . pelos publicistas . . (Ap.oiade§ dá 
opposição.) ' , . . . 

Se, porém, essas attríbuições, .ess.es agentes o:ffi.ciaes, 
eEsa ·tutela publica . em da-v o r dós .libertos niío é p_ratica
mente .possiv.el, ·porque vem ·.perturbar os e~tabeleci
mentos. agrícolas ·e prejudicar a , orde~. d.iscipJinar ·dos . 
mesmos ·estabelecím,entos, então· ·a idéa da .lib.er.tação do 
ventre não é aceita-vel, e qnein: o=.diz é.·a propria com-· 
missão, que qu~'r uma . . nova · ordem ' de .,direitos -e in te
reMes garantida pela mesma ordem de QOusas hoje . em 
vigor, sem alteração .alguma, .' 

O SR; AtiJ.uJo .Ln!_A·: -'-A p\liado ; .·não ~ha necessidade 
de alteração.. · · . · . 

·o ·sn. DuQ~E-ESTRADATEIXEJRA:·;.:E' a mesma nobre 
commissão que diz que a liberdade' do_ ventrê ficará 
letra morta. (q,poiados da opposiçilo), será uma di,Sposição 
que o legislador •sere verá :rio n.ovo coiligo emancipa-dor, 
mas que . n.ão terá realidade pratica, ,pois não se per
mitte a inter.ve.nÇão da autoridacle., e p<:)r cons~gufnte 
elimina-se para a execução dà idéa. a .J?rincipal' provi
dencia pratica I · · · 

VozESDA ÜPPOSIÇÃO:-Muito ·beml 

O Sn. DuouE-EsrnADA TElXEIRA :~Parece-me ter 
provado que, nem quanto ae physíco, nem quanto ao 
moral, attende o projecto com as emendas aos interesses 
e direitos dos libertos. Vejamos D,~ra o que concerne 
aos direitos e ·interesses ·dos outfos mteressados, vs 
proprietarios de escravos. ll · , ~ 

Ahi encontro o ·mesmo descuido, a mesin4 'hliCiúil . .. . 
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dade; a mesma omissão, o que é que faz o" govern."o 
· ao : sel'l_l)o~, . em - attençiio:,ao· · seu direito '1: Diz~Ute: -eu 
. voa.•imlemniS;i.reic;.-maos e.s.ta.fudemnisaçã~Y de •que é 'I 
· :Jll': J~a.,~rop~j,eqade,; :Veriii<i],1lemo~ !!e po:rventara tal· in
, ~~Illi~<;lâoi s'atis·faz> · ai _ : respe~to· da'·p,·opriedade',. e·· se· o 
:~r>9i.e;cto· p!!.g:t teate:ttibuto· ae.s principias• juúdicos-' que 
elle · rnculca .querer . respeitar., · 
'· ~ _J;lrlm-eira " _considénaçãoi senhores~ - que surge ao 

.. , ~r;~>~s-'>l!obxe<.r -este:, p&nto:j ffi:il •segui.n:te< :"--'o; governo 
.. ·l'J:âll".ll'e~peiJ;ã;,a;:: pliqpr.i.eda·d.'e;.: · purqíie;.•esta:s• m:edid'l!ls'l'lial 

.:• ,,ee ncej;}Jdai!J>e•ciml\!'Íldéntes~:e~ii8!:re.vl>luçji:0 fu;nd~riYental, 
- ~ ~~S)lk!li);!lJi~"pad;&v;r,as; ;t}o;.;i)o.br,e .dep.P:ta:do•pe;le-· ee~á, 
.· l;t>Q:U:J{.erii~''"Í1);,, ,.e;hlj.ei.O;e:•tr.az,en •.eilid~JJ;v:ez( mais\: em;:U!ll 
. ··!fb,j1lro~--~b.e'mci,:pr.o~; o~ 4/iprE\.:ii!mlento: do; 'l'alorJ dos 

e~cra'v:<:>s;,· é sobretuqO dos estabeleciii!enta·s.';·mgriçofas. 
· •. E~ U!Op!acta --,palpwel:; , <lstas· , medidas ·:simnleámente 
·-· ~·111!,11-~à.das : ~ffe~tãi:> ~.c.red:ito agni:ll.e-h~o:.e. · pré.ju1il.;rcão 

-• .. 1\<l,~a:!O~III~a-. 9~-,px.c:>prict!lll'ios .•• . . .. . · : 
. Níii_orllaj,ppis;,.cl!espeitiM~ :.aGtuakpJ;o;}ll'i:~dade ;:.mesl;a

b.Cil~e.~metltthag!lic-91a;l;qú.e, hontem..yalia ·1.0().;Q~Olh1hoje 
,va,~rá~Q:QQOS.,~..~e ;Jl.OrVe!Jotura aolf!lr. compwdorvse não 
~ $·e>tprnar' uívend'à.vel.• Ora, · sobre'' a · indeoín_isa!;iíirdeste 
-depreQiamento, desse énorme prejuizo; -nitó icaut'éla o 
proj.ecto. _ . :. . . . . . 

' J'or ·oiltró lado a indemnisayiio de que elle fa]\a tem 
du,as partes,_ .11 );ela~iv:J, aos nascituro11, e a rebtiva a 
esses ad~1t()Bi•• sb'ffre:' cujilli.bértaçã® o"' projecto, apezar 
\Íe mencwna-la.s, não diz que systema adopta, . . · 
· .· No tocante aqs<'!>as~útul\G)a ·· e1!1:, tesponç!erei CQI)l a O)!>i
nião do ill ustrado e i'nsuspeite S1·. conselheir<i.Barão do . 

., :&qm,Ite4r,o;. ;que, di~ q..ue .. e.s~~ .i;nd,e!l'lnis~~;~ão, ç~mo, está 
foriil:Ulí.ld!J;~,e.ufRa- yer;dadeira.,burla. (4p,_~iadoa }) .· . · 

·, ;.:f&~:prif..n~iro . 'l\;\gl).r 1,_~; ·Rr.,sidin~ 1; ofgpv:.ernojud~J?
; I_ll81J:, o la;v,.a;dp! çom aqn>},h;); me~}1l);o. q11.e lhe. p.ra, t~ra 

.p"'~'IJ:· t~r.q.').r ,a , .. dm:-llie,.,co;rno bemeo:Qserya~,OJ.q,u,elie . dls
tinc.to_,9~§~l)iei~().; .Em .. ~~g~do- ·lúga..y,, .. aqnjliéi 4}le o 
governo dá . ao lav-1~adõr. não. iridemnis!t, .srifficiénte

.mente.~:A,i·nda 11_1ai~ ; CQm0,se. tem;ob~ervado1, _ este .limite 
. ,<J:e ,oitq. ~~!JO.s•é ;poste1;io_~ :. segu.tJa~ .a_ esti<tisti~_aj . ao .pe

.t<LO.do ,cr1~1Cf! ,da" .moJ:tal->~ade: das .crlal~yas, ,torna uma 
defrau,dação"a mesrnÍ!, indemni.Sação. , • . · 

' .: -À:&tutam-eute·. aprov·eiuá1l-il!'>"O' .. gaverno; • só p.a-na. esta 
iniquidllíd:e; .o!f <dado~cde .estati~~rc"B:, ~calcdou do seguiute 

· ni~d:ó•:.' ac~p,t>ca- .critica1:da· mort:rli!bde .. é sete:. a-h-nos;, 
' 'ponta;nto-;' :;m,nunciamos· .c que· · o!f· - prop~-.i;etarige . , vão~ ter 
c?.:ll!Ple:baJ ;,iudemilü açãO'; :ma;rquemos •po:rém: a·· idade de 
tiltosarmus.; -.porquer·as&m•.o sen1ror• :h"' de ten:todo,· o trl).
balh,o e despezà da Grillyão • de·-av.ultado· .numerode 

· libert0s·j. m.a-s . s.ó· pe'r.Ceberá: ·indemnis·ação : por. muito 
, p0:U:COS' .· · . ' . · 
· . Assimi•poisj~' Sr. presidente, . até na fixação da idade 
se violá:· ess.e. pt.incipi{)·_de;_. respeiter á pmpj>'iedade, se 
desmente· essa inculcada. sin.eeridade. com· que ·se. alar· 
dêa. resgeitl'fr os> direitas. dos,.propú etaJ;iOs•: • 

Ain!laimais;.,o que . é que·• quereis.ind~nisM ~ E' o 
·-fructo, ·. o··recern"riascido) .-que reconheceis p,erteneer ao 
_senhor,• .. OU'.siio l).S.despezas. ·e trabalhos d_a.. criação? Se 
. é o. !meto:,; o rece_m~nascido;· eu tão. o vosro projecto. devía 
consagra.r uma,: indemnisação especial. por 0ada· .um 
recem,nasci.do.. Se: porém -não é istci .o q ue.iudemnisais, 
Eli si_:n as ·despezas. :e -trabalh0s •da.crüi·ção(:perguntarei · 
entao, essas despezas só se podem calcalar e existem 
n'o: fim de- oito ànnos?: Não sãOi -fúts.s dia por dia? . 

A ~ossa indem,;_isação . é ilma zombaril).. (Apoiados:) 
Como é que ides effectua-r esta indémnisação? Quaes 
são.- as fontM donüe :pretendeis tirar o~c re-cursos finan
ceiros? Ainda ne"Bte ·exame reconheceremos o -il!usorio 
de-tal irid·emnisaç:ão, porque; aenhores. ·qul!.m é qne paga 
a qua-i totalidade_de· noss?s iiilpo~to;? .· Sem duvida a 
lavoura" De rnánemx que bberta-s·e o· fr11cto da escra
·va .com a claüsula:da ~n:lemnisaç~o; mas. indemni-sa-se 
J1 ;lavou.ra'. com ·o dmb·en·o da rne~ma lavoura .. · 

• ; ·O· S1t. .AttcWJó ·Lnn:- Então a lavoura é só quem 
pagâ~os, im.po>tos 'l , · 

. O Sa DrrQUE ·Es'l'aADA TEIXEIRA ·:~ Não é s6, m:ts é 
quem pag_a a parte ml).is consideravel, principal. 

E será JUSto que o cidadão C[tle não é lavrador, vive 
. ~e sua ind_?stria., paga já o imposto pesso~l e outros 
Imposto·s - ~ao a:l~men~P.doB , em consequencicc da nJt.ima 
gnel'l"a·, St?Ja SUJeito ·n 1ndemn1sar a ·la.vour:.1 9 (Apoiados.) 

~ . . ; 

) 

Eis"aqui las bellas consequencias da tal. libertàção do 
:ventre·; ·como-.a fórmulastes>L .(M·uito .bem·.} ' 
' · .Âcredita•.a .nobre >COIIImhsão:.~ue, .á v:istru< d11: preeipi
truçiio e iucon.s.ideraçã~:com q11e Joifomnulad0,:e··ha de 
ser ' votadod.n,felizmente··.este: ::pl'oj.ecto,. ,a-s, nén-daa·~p.ubli
casuliio bii(J' de , sofuer:'. immemamen l.e'lcA~ prO:à>àcÇno 
agric0li; não bro. de•:ser .. p.extu·rbada:, e .•conseg;ú:interi\ente 
t·er.emos recursos fin&nceirqs-,suffi.i;iente3:.;paa, o.~rrer • 

•. ·! & < esses-, _paga:mentbs, ; ,àl. ·_ess:és;juit0S;À@lli;ti~sj;;ii\-eJo:J}fl0S, ;· 
\}llj,a,·imper.tll!!leia ·.aem " ~~w cal<;;U:la.lt· t·.~\r~ro,;l!iií!'*Pt~v( 

' qke·.~ este ·gran<l,a<:a:'hMil•;.:q"U,et!eatacf~t.d'a;.p~:ell·i!:o>r-:que . 
7toda>~sta.ccol=loÇito~· ,emífiin,que,•otpr4j.eêb'~ ':i!rui<tra-~er; '·: 
e. que se tem dado mais ou menaS>ê)l!l:i ta:ikJ~ os;;;pM:zes, . 

:··qtier·_,tem ';ex-perime!l,tad0.·.a.- eri8.éllem'l\ll.cipWà®:l!l)~ih~ . <l,e ; · 
.tonram:oesca>SsasD.as : rend;\s•.:ptJbHcas\ _e p<'~'~">! (l,el\8.(\~jlllnte : 

_,·,! ohíi!g.WI:··o _ ·gp,veurro ·a> fa'ltã.r;! &.teste:-.ni.é5mct!II!2S!:J:illiliho. e.- ·. 
" ill.tn~ori{>:•·cgmpromiss0:-'1 : · Qu~ . g!lr(l:n.tia;, que ··.isperança- ... 
·.- :p&le:, ;te!" o: _!!llvxador· de. ver1 r,e-alizad:;Jr, éSJ:a;,~;pro.me.ssat .de , -. 
mdem·msavao·'?. · . . _ . 

. g,i~.· ~=::::~!~::Jttx~~;;~~~~~jen_te, . · é.u . ··. 
a~nda tinha muito que di~er a e'ste:.respeite.:;, mas a 
·)lorl)., est~- a·dil!cntada, ;e por :isso sou.~ bl',ig\l'dOra.r-!\àumir. 
. Estud,wei ~~-r:a . a ~oiecto~ p_:(n: .~u.tl'a·la?e,. -~ã.g~p,iais 
quan.te.• a-os . dll;eitQJ> ,e.1atet:e-s~es.: do.s.-·prppJ-1etaqosJ ;. mas . 

·sim qu!Blto: aos • da. nação-ii1teira,. g,)lant<i·ás,. gjl·~antip.s 
: de , ~a. fututa. pro.duCI'ão e ri!];Ue?_a, c. .- · . ... .. , ... 
· _.: Qu~tes. ••ão as ·,gara.ntias .. do, p~.oj~f!.ta,?. ,Qn~il;liil\i>-~tl-)i
berU,ç)io.- g_er~l. do .ventre, tão ;,precipitada.,e .. sem..:oau- .· 
telas, .. não venha a s~i- çente,l.lla':ateadoia;d~' ,-ri.+n • vasto 
e: .- assolador incen_di01 qne . can.fian\lac p.ó\le-,s_e •. d.eposita~' . 
no trabalho . il"q~ : )lasc~turo~,, ; q]:l!L~do, c.onheo~p,m,·. O: es
-~ado .de liberda;i4..-seJA . o ~eAor pxeli'!ol'O mo~;r1.~ reli-

.. gioso, S<!'III'lruÇOs:de ~mjd),a-, que ins.l\fl.e,n,!I\Illlqr e .hábito 
:de trabalho,!'/. · E quantf! .a<j)S ad.~toli1lle,:f&r-eni;.de .\)hofre . 
peJa-.manumissão .annual carr_a!):oados. á· ,es.crru§ídão, e 
tambem sem·p~epam. alguril atirruJ.os .ao· vas.to-.:e .. arrisca- · 
do campo .da hberdade,.•quem.,nodeni.'fundadàn1eilt.e, es-

. perar que· elltis-, C()ntiuuem a prestar;.eflica?·-c,oncLÍrl!o :í. . 
produeção nacio:íial ~ · . . '· .. . . . 

A e~te respeito restringe· se .. a propoata··á. esteril ·e 
illtisoria disjlosição -do art. 6ó ~ .. 8', q1w oõrig,a .osliber- · 
tados, em vrrtude <).ii lei, a ficarem sob' a _in&p,S<€\Íiio do 
governo . e a contrl).tarem seus serviyos, sob pemi: de 

·serem consbaugi:dos·1 sê vivetem·vadios, ai .. tritba1harem 
nos ·estabelecimentos•pnbliMs·; .... ,- · · . · 

Ora, era aqui o .caso, de' su&tentar. que. a,..:siiP,ples le
g·isll).çii.o actualdispensav!l,, semel·hante' meP-id"';. e COJ11 
muito maildunda,_II!ento do· que a _extiucç:ão dl). j)lrisdic
ção e. juizo especial,.· qne, sej:1 dito _ de ,passagem, . não 
acabou, parque, ,a despeito das e,mend.as <).acom!llissão, · 
·eu' vejo os juizes da orphílos COIII competenciasqu~ hoje 
não tern, como é patente, por· exerqplo, . 110 ar.t: 5• 
do pr.ojecto. · 
· Ràverá nesta. cása quem igJ,lore que._ a nossà legiala-
~ão prohibe a vadiação e a vagabundagem'.? Pôis níío 
se sabe que pelo direito vigente as autoridades p"oliciaes 
e jildiciaes ,t êm obrigl).çãO de COII!pel!ir O V!I;Üio, O 'Va

_gabunc\o. a trabalhar, sob - penas rnais ·séveras do que 
essa do projeoto 'I · · · _ . · · 

o que aqui depa~o é uma medida ou o ociosa e inutil 
po:já. P?2suir'?os outra mais effica..z, .. olt um p_riv_ilegio 
cdwsq e I!lqUP.hficavel a bvor do hberto; -que v"lli.jj.cnr 
em condições IÍ'll).ÍS :favoraveis do que está hoje o ciif'a:-· 

. dão brazileiro, obrigado a tomar occupaÇão honesta, 
não só'II!ente durante ciaco annos, mns sempré e wb 
penl). não simplesmente de trabalhos em estabeleci
mentos publicos; mas sob pena de prisão e trabalhos 
em estabelecimentO's p'enitenciarios, conforii!e o pres
cripto no- art. 12 ~- 2° e art. 121 do codigo do pro
cesso. . . . . . 

UII! econ0mista belga ultra-liherl).l, cujas id.éas não 
podem ser suspeitas, Gustavo. de Molinari, tr>ltanclo da 
emancipação, mui acertadamente poud,era que não tem 
ella alcançado soluyão prudente e vantajosa, e àté certo 
ponto tornou-se odiosa e cahio no iudiffer~ntismo, porqne 
atrás da questão lmmanitaria e philosophica os 
reformadores não attenclêrão para a q nc.stão economicc,, 
para. a questão do t rabalho, da producção. · 

Ora ~ serl1wres, se esta consideração impressionou o 
criptol' :1. que n1e refiro, t ratando alir\5 de intcrc :::~e ~ 



. . . 
- paizes remotos, como niW·.~os ha de impressio~ar a.mls 
que tratamos do futur~ da nossa terra_, e dos recursos 
tão nftcessarios para 9 seu · .desenvolVImento mora:l :e 
material 'I Podemos acaso. contentar~ nos eom essa obr:~r 
ga·ção de serviço por cinco · anrioà, quando a propria le
gi.Iação vigente para os cidadãos Jivr~s !mpõe. pen~s 
mais eflicazes 'f Comp~ehende-se a om1ssao. e l.ncuna 
dopxojecto ácerca de a~sumpto . dfl: :tanta magn1t~de 'f 
: Se.indag~rmos fóra d~ ~roje~to ~c,tuaes . ~as rrov~den

CJas jituJ,nceJras .-ou ad,mnnstí~;~.tn:a.~;·. q11.er em prol ~a 
·nossa indústria, em .beneficio· ·de nos~a pr,oducção ·e n-
que_za,nf!.d&acbamos. · · · :, .. .. · ·-. · · . 

· Nó ·páre!:er _da illustre éemr~üssão franéeza de H!:~O, _ I 
a que tantas vezes hei recorrulo, como o inananCJal 
de fecundll.s lições; c.olheria · () governo_ excellentes 
conselhos .e exemplos j'á •.quanto a .prescripçõe~ salut~-
l"es ao trabalho, já· qlil!.I!t() · BC! resguardo da mdustr1a 
na(lional. Ape~ar do . Ii~eralistrio inque.stionavel . dos 
commissarios, _aciousel~iio eUes uma tanfa protectora 
dos productos coloniaes) defendendo .Po: exemplo o 
a&sucar colonial áté contril, o, assuc11or md1gena_ de be-

. terra.ba . · . : . · · . , 
. ·. E' sabido que na Inglaterra os abolicionistas àu
xiliados pelos mais eminentes e.stadistas, os Broughan:s, 
Gladstones, Peels, Stanley e tantos outros reconhecêrão 
e C'Onsa"'rárão . pxll-tica'l!enta a nece~sidade de empregar . 
em :soccorras pecuuiarios é direitos protectores dos pro~-
ductos coloniaes para minorarem os males e abalos 
que a grande tral\Si~iW ··emanCipadora provocava na 
industria.agricola dás coloniás. _ .. · 

- Este foi o · exetriplo de solicitude, · prudencia, reflexão 
·e pattio~ismo 9-ue nos deu es~a com!l;li~são. . ·. 

, Caber1a aqm, desenvolvendo este t6p1co do meu dis
cnrsó e hist01·iando o resultado· da abolição nessas e 

· n'o_utras cólonias, demonstrai: quão justas e fundadas 
são as nossas apprehensões dia!! te da solu:9ão do gran
de problema, tal qual está formulado no projecto, mas 
não me,alongarei mais por falta de tempo, e até mes
mo porque nenhum ministro está presente (apoiados)," 
e a :mmtuciada maioria aupentou"se em boa parte. 

O Sn. ·ANTONIO PnADO : """"A prorogação é ' só para 
, nós . .Isto é ó maior esmirneo do governo pela opinião 
_publiea! . _· 

· O Sn . .AnAuJo LmA. : .:.... As pessoas que têm de. res-
ponder ao l:lobre orador achão-se -presentes. 
· (Trocão~se o.ut?·es apartes.) _ : .. 

' . . \ 

O Sa. DuQuE• EsTRADA 'Iim:J;:mA.:-Agua~do, senhores, 
· outro ensejo para apresentar as . numerosas considera
. ções que ainda me sobrão, justificando .esta posição que 
assumi, esta grande rêsponsabilidade qué aceitei, op-
porido-me tão energica .e vehementemente como tenho 
:l'eito á proposta do governo, 

Hei de continuar a levantar-me. contra · ella, porque 
a minha consci~ncia o exige, o.s meus deveres o pres
crevem; e não me esfriaráõ nem as considerações polí
ticas, n~m a idéa de que baldados são QS meus es:foryos, 
como infelizmente hão de ser os de todos os antago
nistas do projecto, porque elle está préviamente de
crétado. (Apoiados.) 

Nesta casa se tem dito e repetido que ba uma maioria 
a favor do projecto, e ainda nem o art . 1° ioi votado, 

. , e sü &. d~scussão está por a~<sim dizer principiada apenas. 
Eu rião pude tocar senão em geral nos pontós capi

, taes, estou prompto e disposto a melhor '9profunda
los m tribuna.,. 

O Sn. CANDIDO ]\JunTA:- Mas não tardará a appa-
recer a eloquencia da rôlha. (•Risadas.) . 
· O Sa. DuQUE-EsTRADA TEIXEIRA: - ... embora 
já se af!irmasse que ha uma maioria a favor do pro
jecto. 

O ,SR. An,l.uJo LmA: - Suppõe-se que ninguem 
aflirmon. 

O Sn. DuQuE-ESTRADA TEIXEIRA : - J á se proclamou 
neste recinto que nós somos minoria e vós maioria. 

Senhores, o impulso está dado; sem duvida não se 
resiste a esta proposta; porque, conforme disse o elo
quente deputado pela Bahia, é a pedra que róla., e a 
torrente que corre, é até a idéa que vôa. (Risadcts.) 

V ôa, é verdade, vôa como ·as comas aéreas, que não 

tê!~ fundamento, VÔ~ . COm'O a nuvem negra qui\ de te.: · 
pente assoma no honzonte · e se desfecha· em tem·pes-

. tt:d~ }remenda. Ai dos cegos timoratOs· qlie a não 
d_i V!Sao, ou acreditão ·poder co!!jiuar e quebrantar à fll
rJa. dos elem~ntos, só. porque . têm nas mãos o frágil 
leme da náo do Estado! ' · , ·.' ·.- . · 

· Existe uma . decretação prévia1 e, · todavia·, · não h& 
.estudos prévios, não' ha medidas--preparatorias: é''c'ól:la
-teraes, que deverião formar o ponto -solido -é ·henefico.' 
destinado a ligar as margens dó abysmo--àbert~> -en·tie.:a 
escravidão e a li·berdade. Nós ta.mbem ·anhelamotrtr&ns.:. .• · 
,pôr es~ -abysmo, mas por essa · ponte.,- para· que -nós . e · 
vós, a nação inteira, nã~:ae pre'cipi,te no fun:\lo ·de um· 
tai abysmo. "·' ·•. 

Mas; por maior que elle · seja, h a de onvir-se no 
mundo um clamor nnmenso dizende: -o B1·azil era 
joven, prospero e glorioso, tornou.:.se decadente, obséu11o 
e. arruinado pelaimprevidencia, condesçendencia .e pre-:
cipitação dé seu g;overno. (Muito bend Muito :.beml) : 

(O orador íí comprimentado por . t~do,$ os '$rs .; dep~ta
dos _presentes.) 

Sessão eJU_ ~. I. de. J olho. 

. EI.EMENTO . SERVIL. 

· o sr. Souza Reis:- Sr. pres1dente)·és.ten:o- · 
mento não deixa. de impressionar-me, porque o assumpto 
d.e que se t rata é grave e importantíssimo, e· porque oe~ 
cupo nesta casa uma-- posi~ão que me colloea na obrig~
ção de_ expli_car-me, d_ivergente :omo me acho de um ml
nist.eno sah1do do .se1o do p:~.rt1do conservador. 
· Cómeçarei por essa explicayão, . . · · · 

A ·profunda convicção que adquiri, desde que a pro
posta em dis?ussão foi apresentada, pelo 'nobr~ ' Sr, mi
nistro ia ngr10ultura, de que .o governo .fana ·. todo o 
esforyo para apressar a extiricção da escravatul:a, sem 
pensar. talvez o mesm.ogovarno ~ue por esse _m~d:o p_r~
cipitana ·esse acontemmen_to, CUJ!l ~onseque~ma se~1a 

., -incontestavelmente. a ruma do pa1z ·( apotados-) ·e1s, 
Sr. presidente; o que. me determinou a - collocar~ll!~- ao _ 
bd:o daquelles que impugnassem éssa proposta., -amd& 
qtie o min~sterio pudesse. c_;msidetar s~us adveraarios os 

· que ass~m1ssem essa pos1ça~. ' · , . 
. E assim pensava e penso amda, po1·que t_enho ta:mb~m. 

a convicção profunda de que a proposta é mconstJtumo
nal contraría os princípios do partido conservador, e 
é 1·~pellida pelo· paiz (a_poiados e nli;? apoiados) por in-

. conveniente, e até perigosa. . , · . .-
Hei de demonstrar estas proposições quando entrar 

na apreciação da mesma proposta, assignalando os in
convenientes e perigos dellae sua inconstitucionalidade. 

Fôra para desejar, Sr. presidente, que em occasiões 
como esta, em .que se trata ·de assumpto de tão grande 

.jmportancia, .no qual o paiz todo es.tá empenhado, vies
sem sempre á tribuna aquelle,s qué possuíssem os dotes 
de orado~,. e que pudessem não· só justificar o seu voto, 
mas tambem convencer, · . . 

Esforçar-me-hei por demonstrar · a verdade das mi
nhas proposições, justificando assim o meu .voto, já que 
convencer niW poderei, talvez. 

Sr. preGidente, en procurarei ser franco, explicito, 
conciso e calmo. Não divagarei, embora a materia se 
preste a considerações varias e de grande alcance; mas, 
permitta-rne V. Ex. que, antes de tratar da materia da 
proposta, eu manifeste á casa o desgosto que tenho de 
ver, que áqnelles que nesta casa compoem o que ora se 
chama opposição, ora minoria ou dissidentes, se têm 
feito tres gra.ves injmtiyas. A primeira é que nada 
queremos absolutamente~que tenda á em!"ncípação do 
elemento servil; que queremos a perpetrudad,e da es-
cravidão ; que somos ·escravocratas. . 

E' esta umà pécha que se nos lança, e que nos oi
fende, tanto quanto ao paiz (apoia.dos) ; porque não 
pemo que. haja no Brazil uma só voz que se erguesse 
para mante r a escravidão perpetuamente. (A~oiados) 

E seria possível que os elmtos do povo VIessem, 1!0 
recinto desta augusta camara, propoy:ionar ao gover~!> 

• 
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occasião J.l&ra os considerar partidarios da perpetuidade 
da escrav1diio 'l . 

E d' onde · se tem podido ·éoUigir que não queremos 
nada 'l . . 

Dizem uns que da falta. de apresentação, de nossa 
parte, de medida substitutiva da proposta ; outros, que 
de nossa: insisteneia: em medidas iadirectas e estudos 
sobre p. ass)lmj:>to. · · . . . ·. . ... 
~Mas, • S'r.-f·.presidente, por um lado, nemJex~ctp, !l;Ue. 
a'pe~ · pre endemos estudos, nem. são:. as medld,~s. W"': 
directas . symptom~~o . de nada .querermos.; .• e. por,outrl> 
lado; nãp .pod~;mos incorrer em cen~ur~~o J1lOr não termos 
apresentp.do . alguma medida substitutiva dá . proposta 
que se discute. . . . 

E ria .·verdade, Sr . . presidente; V. Ex. tem visto·: que 
c~~;,4a •11-m dos membros dissidentes" que se têm occupadP 
desta · questão, Jem manifestâdo sua op)J)ião lembrando 

. idéas conducentes: át emancipação, sem ater -se á fl!lta 
de e.studos, .embm;a todos in_stem por certos estudos para 
a decreta9ão de medidas como as que · a proposta c.on
signa; todos, porém, são accordes e!ll que a ,libertação 
do ventre não deve ser ad,optada, e essa é que é a grande 
qU:es.tão do governP. (Apoiados.) Qualquer idé& que os 
dissidentes, em substituição da proposta tivessem, V. Ex •. 
o sabeb· não seria esta a occasião propria para apresen
ta-la . isente-se agora o art. 1 • da proposta. De que 
trata este artigo'l Da libertação do v.entre. O que pod1ã9 
os dissidentes apreFentar em opposição 'I Pura e sim
plesmente, a recusa de tal idéa. E' o qt!e todos têm feito. 

l!<ão se os póde; portanto, accue·ar de nada quererem, 
por não terem apresentado uma medida que substitua · 
aquellà. . · , 

Ess.a . substituiqão deve ser feita em vista do 'pen
samento que sobre o . lll,ls11Iilpto .têm os dissidentes, e 
que hão revelado na di•cu8sã\); ella não poder& ter lugar 
senão·, ·na 3~ discussão da proposta, porque., qualquer · 
que seja. a idéa ·substitutiva, ella deve constituir um · 
.systema em opposição á proposta que está em 
discussão,- a qual, na opinião do governo, constitue tam
bem um •ystema, embora eu lhe negue essa qualidade, 
porque nella vejo diff-erentes systemas, ou medidas lie 
varios systemas de emancipação. . ·. 

O Sa. D~QUE-ESTRAi>A. TEIXEIRA ::- Apoiado. 
O Sa . . SouzA . REIS : - A segunda injustiça q_ue se 

tem feito aos dissidentes, Sr. presidente, é attriburr-se
lhes sempre perturbação da discussão, falta de calma, 
q uasi que uma ir. reflexão; e esta iiij)lstiçia. é muito para 
doer-nos. 

Temps discutido, é · verdade, com uma · certa energia 
e animação, dando-se ás vezes recriminações, porque, 
como V. Ex. tem presenciado, a. nobre . maioria procura 
sempre interpretar com rigor nosso procédimento. 

Entretanto, não temos faltado, segundP penao, ás 
regras devidas em uma discussão decente, como deve 
ser no parlamento ; nem essa animação que ás vezes se 
tem dado, . póde jámais autorisar a qualificaçãp de falta 
de calma de nossa parte, . e menos a intenção de per
turbarmos a discussão. 

O Sn. ANDRADE F'IGuErnA :....:...Apoiado. 
O Sa. SouzA ·REis : -Ainda, Sr. presidente, outra 

injustiça, e essa mui grave, se nos tem feito, qual é 
atLribuir-se a attitude que assumimos nesta casa perante 
o gabinete, a um plano menos lligno de cavalheiros 
que se prezão! Sabe V. Ex., Sr. presidente, que a pro
posta em· discussão deu lugar á dissidencia nesta ca
mara, desde que se discutia o votl de gra9as, -e essa 

. dissidencia tem toma do increment . pela inststencia do 
governo em não modificar essa me ma pro J:lOSta ; entre
tanto, por parte 'da màioria tem sfdo ella attribuida ao 
plano de querermos o pPder, derrotando os· proprios 
amigos! . 

Sr. presidente, desde que assim se entra na intenção 
àe collegas, amigos de hontem, para emprestar-se-lhes 
um pensamento, que nenhum tem, nem de leve, dei
xado entrever, e do qual, nenhum, por seu caracter, 
:póde ser accusado, penso ser um direito n@sso protes
tar, e protestar vivamente contra semelhante juizo. 

O Sa. DuQm;ft-ESTRAnA TEIXEIRA :-Apoiado. 
O Sa. SouzA 3-:Ers :-Fallo por mim, e penso que meus 

,. TmuÔ v · 
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amigos, os dissidentes, n~o deixaráõ de apoiar o pro
cedimento que tenho neste momento. (Apoiados.) Não 
peJ!seis, senhores, que é o desejo de subir, que é o desejo 
de occupar. esses Iugarea, . . aliás muito distinotos, que 
'-:ÓS mru dignamente occupais, que nos faz. manter a. 
posição que' assumimos, mas sim o desejo de qae_ essa · 
magn:t ques.tão, essa · questão que vós todos· ~p{essa.is 
co01nosco , que · preriél;e , a attenyão geral do ~àiz; seja 
resPl vida ·com .a · maxi!ha' prudencia, e no interesse real 
do mesma pai)\,;:· enmim~hai '\ros.sos passos pará isso, e 
estaremos comyósc<?· .. :.: · 

Feito este protesto, Sr. presidente, não posso liei:íi:ar 
d_e. dize~ a. esses· 9,11e _ nos têm f~ito as. ínjustiça~ que as
srgnalet, . que nao ·os .. . · tenho vtsto tnlhar cammho que 
demenstre .. •pretendere!Il ·antes convencer,-nos ·da utili~ 
dade e •conv:eniencin da . propo,sta que se discu~; ·do 
que desv.aira.r a opinião ' afa~tando-a . doa errôs da· 
p(oposta. . .. 

• E' assim, Sr; presidente, que toda a. arguiJ:lentação · 
daqueHes que. têm sustentado a. proposta .basêa.-se na 

· aspiração nobre da emancipação do elemento servU. 
. Mas, senhpres, a . proposta porventura contém. ·l!ura 

e simpl~smente medidas para encami11har a ,ep:~anCipa
.ção do elemento servll 'l Não; .a ·propostà ~esolve a 
·questão da. extincção da escravatura precipitadameJl.te, 
de ·chofl'ej porque, diga-s.e ó qRe se quizer, esse_ acon
tecimento desastroso para o paiz ha de seg.l{!ir:se a. 
lei em .que fôr co~vertida . essa proposta. O_g(),verno, 
portanto, .leva cam1nho err~tdo, porque · a extmcçã()_ da 
escravatura, seguindo-se a essa lei, trará, eómo já tive 

· occasião de dizer, .a ruina do paiz. (Apowdos.) · .. 
E' ainda, Sr. presidmte, p9rque o governo e os .sus

tentadore's tia preposta têm confundido · a emaneipação 
do elemento servil cqm a extincção da escravatura, que 
o governo e seus amigos se j ulgão autorisados a di_z~r
nos que não queremos nada, que . ~omos escravoer&tas. 

Mas, senhores, o que se quer? E como· .se quer~ 
Examinemos estas questões, e ver-se-ha como ·o go-
verno tem illudido a solução. . · 

Não pódemo3 . querer senão medidas tendentes á 
4!man~ipaçi\o do elemento servil, de maneira a. podermos 
visar um futuro, no qual não se encontre mais a · con-

. di ção escrava no paiz. · · ' .. 
··Como se quer~ Esta questão é re·solvida pelo go

·verno de modo que é a extincção d11 escravatura, e não 
~ua emancipação lenta e gradual, o que elle promove. 
Se, porém, querem-seeffectivamente medidas. tendentes 
a essa emancipação, por certo 'l.ue, ·sr. presidente, o 
mpdo por qúe o governp quer resolver esta questão não 
é o mai3 proprio, e ·deixa antever uma solução qhe o 
proprio governo diz que não quer. : . 

O Sa. J. DE 'ALENCAR :-Apoiado. . 

O Sa. SouzA REis : - Entendo,. pois, que como quer 
o governo resolver a questão, elle precipitará os acmi.
tecimentos, e tarde reconhecerá seu erro. 

Cumpre que tão ardua em preza se leve · a effeito por 
meio de medidas que .de maneira alguma offendão 
essa lei que, como disse o nobre deputado que me pre
cedeu, é o paladio de nossas liberdades publicas. · · 

E porventura a proposta . q,ue se discute esU.- escoi
mada da accusa ção de mconstltucional ~ 

O ~a. ARAUJO LiliiA :-Levante-se agora esta. grande 
novidade. 

O Sa. SouzA REIS :-Caiba-me esta honra,' 
O Sa. ARAUJO Lnu:A :---,Devião então dirigir meThor o 

systema de ataque. 
O Sa. SouzA REIS :-E' minha convicção, Sr. presi

dente, que o primeiro, o principal defeito da proposta 
é á sua inconstitucionalidade. 

O SR. ARAUJO L.rliiA.:-E' pena! 
O SR. SouzA REIS :-Refiro-me á disposição compltta 

do art. 1.• 
O Sa. ARAUJO LIMA :-A França, Portugal Hespa

n_!la, teda a Amenca do Norte, essas nações todas es
tao em erro! 

O SR. SouzA REIS :-D& que vale esse argumento do 
nobre deputado 'l 

O Sn. ARAUJO LIMA :-Não vale nada, 

lO 



• O· Sk.·• 8otrz.i IDrri ;LJ~; véjõi que-•, ~ J;tdP.fe ~depiWid· 
aóhli;' 9:\l~:~n~i>' rltt~ • m~lÍ:l< ,c_wer:,,'1ifii~riiibar,sll :•P()~rf~<> · 
pto~®itolqtt~<outtas:!llaf!!)e&rterri!M<l•· .• . . , .· . 

. O'"~ii':' ·c:ii\M:it~~i>,:t .eir\Ms:"""Vi'jii:tn'ós'êó'fu&l b~ô'fit"d6r r 

· :tã~1y~;~·~~lÁ.: r;t;yth;:~s~t),~~~~?~ad~'~.~b~.~ .J~~~~ · 
.. :;>r. presiáen~1 à proposta em seu 'Ptih:teírÕ'lartige)dish, 

pãê'' qU:~ O;oS'" ':f:1llios .dllrs• ,es.(ln!l;va:s'~ qU'e ··naspe.ne!rndep'Pis 
d-e's'\~il~i · slrãr>'lite~j :in~<ln.U:~. ··•.<: ;; .;,;; • !.· ·'·'!· ' · 
• )j]nl!e'rt\lcFqlle a · êoâst~tuiçM té · offendlô:a &fli;l ~s:tkod;ioli~ 

Jl'~~í~ãoJ' ~'.imeiral,!lénte';fp:el&lqlle~.~i~ix~!tPéit? ·~··:t>ro~i.'ie;. 
df!.Cle'! ; ê'~~. ~,eg.~i'l'~o wa;;politi,yPll{ · . : 

· · · 1\l'atem!ils••pnmelrO<·tla .. c·. ·.• .,. ·,,. •. · . , 
. ,Está,.consignJ.da no .§ '. do ar.t; ·1711 da ·con.~tituis:ãh 
ai~éir(lftttà';'élil' propri:êdad~ em,toilâra:>~ua{plenitii;dé:;, . 

. Q\~sclavh ê uina.' proprie'd'!lll.ei' l}ingh:em·o:. pQ~é- ·ci:J'ti• 
t~stiár;':~. jw:o, érá:· q~Jl.ndo· a;c: constitúiçãaf:foi'.·.in:om:úl• 
g~ll,à ;'' 'éisa' j:>roprt~dà;de' eratj ár'ler:~.~~~ r!lgllladà• p~r mb,ao 
q.'üW'os·. '.~fil. }h .. «s:'d·a .. s. ' e. sc·.t·a" . . a~:~a~stitW'aEI. '•ta.m. . b·. el'Il' propr. 1e .. -. dall'é' dtill se:bneres· das ma1il\ ·· . ·• ' " : ·, 
. · 'T'cid:í'i' !iS'áiiseO'~síilllta~&esi qne a iphilosophiit,lo: chús~ 
tiáni~~ô"e c'ao'líil).ral' têl,!l súggel:ido. !LOfl !idefe)isores da 
pr!Jjlo.}~' .nã. o i podem ' ·mudar ;a. ·ipà:?'le dessa: · Jl!:dp. n.· <t
!I'a.de '(ap.btados)· Jegahilente reconhe.c!i!a• e mant1dar· 

~é~~m';' v e ·.v ; E')\' ; ,<J.tlé trato · da: que.stão debaixo do 
póút@ •de vistajuridieo; legal.:. · • 

o SR. ~ .Ai:i,u.io ' Lni'L áá' uril api.rtê.• 
' ',< - " ~i _" ' I ',' j • • , ' • : " ' • _. - · r : 

O. .SR.: Smiz;A. REis•:-V. Ex .. lam~l\'ta pm:: cons~gn.inte 
que o escravo, creatura ,huma,na., .. t;tv,ess'e Sldo. le.v!J,do á 
cÓnili~.ão· dê. proprie!fàde ; en, · ta.mliem: 1!1'mentg ;, JD!l:S 
porque· o ·nobre ,deput!\d.o,:. él,l.; ,todos. la,m.~ntar:n,os i'sso, 
'por~ue á ,phdo~optl~llo.c;p.o chxi~tia!'i~ll'lf>, á. ,p:t\íra). · ré
pugna:;e,sse direl.to, segue~se . qu;~: .llaQ ·, ,deva ser · <lll~ :res
péit\)do· ,tãp integralment~' çp,i:iw ·~ )ú const~tuciqnal o 

''( r;'llilf(\!t-2:, Se.gue~se CJ;ue, ~;prete.xto , ql' reform~~ s.e ·q~q~e 
·e ·regúlzyd'O p~las 1~~~ .ç1v1s, pqss.awo~. de81!tU1r ;e?.se d~
reit~if ou J'azer::lhe,. alter,;I'Çõ~~ · Podei. ,or<,li:qJiria7 .. .. · 

E' para eEse ponto que quizefa .'qúe' Q. nÇ>bre . . i:!ep~tado 
convergisse; li1,la· .. atten9ão; ,e e:x:pbz~o,se.11est:j, ea~a; imas 
idéàs, de•modo . a .conveneer~ues .: (Apaia)ia~.) ·' 

'Ó SiH: iiiÁuJõ Ü!ÍIX::-'''Ter'á respdstaX · 

O "sil, , sJu~A Ri1S: ~E' preéistl: qlitise ·d'éindristte á 
h.1z éié. eyicl~\1ciâ que ao, te,Tipp erfi que'fóipr'or(Íwgáila 
a, póri~t(~i!iÇão dept~ ~nip~~io; . o -~ ~scrí;vo :J,~o et'a uma 
propriéÇia'dà, para qli'er§~ &tíst.ente '\Jl,léJl;I.~ ' nãÔ é ap.pli
cavel a' disposição <;lo'~ 22 do 'ârt:' l/.9 dá me'sma' 'c(ins
t1tuição. Desde qlie isild_nã'o ·fõr· dêmoli strado; rião se 
p<?de eJ\.ChJ,i.•; o escrayo . d!!o sancç,ão, ,dessa . à.i~posiç~,P ; e 
conségu:in,te~~)lte 1 ~ art,.. J• .da, p~opgsta é pma offet;~•:!: á 
essa mesmadJsP.oB!çao,,, NeJ:;tiPélieprevaÍec.er o !lrgJ;tm'ento 
q,ue.:,o;,1lobre deput>),\fo p~od*zio ,em . contrari9; fuiufu'do 
eip .que , a , p,ropr~e1~;~.d~ ",é r egula,ja pelas .leis cívis, as 
'<±itaes' podem,, se~ . alteradas po_.r. Ulp!l , !,ei ?rdÍITfl.JÍíL ; . por
que 1). , fl\ilu!dade;, . qJ-\e .. ,ÇJS .. poçl_eJ·.~~ P,\ll;J 1100~ t,ern,.de re
gu~.ar·, a,, ' pro p;ieda4e, pçr leis .. qr!linarjas,. não autorisa a 
annullação d;ii mesrt)aprom:ied'!de,.,.,. ; .. c . . 
A,.~ },ei.s, q~~ r~gp}ã~. "; ·.P~?,e~ ieq~de · ~ pop_em ,~er r~vo

gadas por uma Jm ordmana, têm· por . fim gm·ant>r a 
mesma propr~edl).de. Com(> pretender-<e, pois; 'quo!, .:iob 
esse pretiixto, uma lei ordi'na)'i,a àltere o direito de 
pró'pxied;àde 'I Nãq, ni\o . . ·a, de, s~r. em. , nma legis)atnra 
ordinaria que se ha . de.· fazer uma lei nesse . sentido. 

O:, , S.í\~ D~~!J\,jcEs>rn:í'nÀ:TErX.EIR.t ·:C.::.Nem 'nnra consti-
ti;iiiite'l . 

O SR. Souu RErs :-T~n~ii ' nlto"i.iigó eu.'' 
S,&. DuQUE-EsmApA. TEii~n'\Â ': -.-.'limâ. cóhstifuirJte 

JJ.iiti'pflde ·re ~dgai: o direitO'· d~ pl'dptliedáifé: 

A)! S!f.,SoU7,A ~Ers: ~Uma constituí~1te. ~Me âlé~rar o 
ri~{~Ito de. proy 1edade. A no,sa constltt]IÇao, por excm
p\o., no c>taào ~ 'U lo art 179 e'tabeleceU: a desapro
p ri aç;i<l poc utilidade publica, e em outr,•s dispo>ições 
s'ú~}éi:tOll a propried<1 dP :-~ ,·o nu: ~ , como 8âQ os jmpostns, 
o que con•t.•t.ne re,tricyõe• ao direito de propriedade. 

E ' vi sto poi, que, seg9n!io l!OS&o. direito, no tocante 
,, rcstricções a•l direito de propriédade, tudo quMto 
.c.5.o fôr estabelecido para o fim ele desaprop riar ou 

i~~·r;;;I).o,s_téJ:ll'!o#'da..,co\r~tui~~o,,~ão ·MMi~jfêl:~& por 
le1 ordioaT1a·. . . . . . . .' ,., · • . 

. O ·~~b'.F.e, : ~~lj'i!:~o.,~~lq~ l,'l,ió-'Gr~,íd~ · do i.~J?i'1 ,d~ú'J;.it:é., 
mp:·apade 9,-U!l ·: l)~e·:al~vl'heirl.•.. , . ' ·•: ,, · 

' '<J·Sit'~ ·Evfi<iGEMSTA ,'EtiifA:"td·: ~isséllctu'e1ibo •Íl~~t'ií.yo < <!; . 
~.m.~ .p~opr~e.dade .•ui .Ye'IJtris i qne o onirllJ'Oi.'ptitl\à~io•.li:ii'e' 
rli~llt' · ~s' D:à!iiihlí!)nto§l e'ilerá:véis •e•·. e :.p'dhiJU€i''<scljtfjtur 
· ,v~r~~i' d!Sp'~siÇàlJJ;.pe'Vogav~l '-pO't . lei'>b~i'lllilttli'~· ,t~e:~ 
p'ell'dêri'teinênte>'•dê'·rMôtfua:i 'dá' cónsjiitíi~~ãlft .•. • ~ . ·· .. ''li 
•.·. ··() .'~~'Slriizll ~~ís'!~:D~'d '~ ' il~t~~;'çón's't'ih~l s:rãlt..: 
tê ·o'ii.rrêitõ' ,de prôjirii!ali.d~fem'!tod'i''íf•kQ.à' ~ai!) 

· é.j;t!~~,P,te . q~e)o,d~,re · · · 'J'~s" 

fã®t',iii~i~·~~re~t~J <!:tfi 
jiii'á:Ud' ~.tio'' 
peito .~& p .· . . . .. ·. · . 
nbeéi~\l. ;já' nos . . os .. . . va:s fiel~' ~ ·pai'!. 
tU(!. 8e9itií#r V,iliàrefii; o <J.:iilfl' ii'ão'p.ód,é• l\oj~ . . . 6giill:iic 

Esta doutrma. é incôntestiivel; · ség{ú:iil,o )~nsb.' · · · 
o ~Ir. VIséu!'Dlr ' }lol .RiD·B~~CQ ( ri-esiiÚ~tB do;(J.d1i-

·sefhg }'dá um· ·aparte ... · · · , . . . , .. > . . 
o ·Sit'. Sôtútk ' ~g,, '"" E;'líà. qüéi'Ji tei'ilfa' o ;aiiéitõ d'e 

d~âtrij,'ir suii: · pr'õpriedàd~ 'l ' o d;o'fi:cf 'dé' tiiÍ(prêdio;l pdl' 
e:;~mplo,; 'pM(destrui4o 'l pergtrotcl ' por:' riili:Jha"vez' ito 
n,ob'ré' presidehtt{do·'donselhó1 ·qüe' fu€ ;deú' u' aparte. ,· 

Q sfi.., Vtsco'iniE 'nó R:ló~BRAl'iéo (Presidehte. 46 'dô'fl,... 
se lha)': ..:._ P,óde:, · . · .· . · · 

O Sn, SouzA. REIS: -Desde qne illguem abuS'ar •de 
. sua pro:eriédadé, destrui la, •ou estra.gac.la•!mesm<Jj<fica 
sujeito à pér<l:ér ,à •adtninístrayão de: 'seus·· ;b.ens•; porque 
mos'tra: se pót'isso-'inéapaz de t êcla, e ·oút~em<·déve .ser 
erica)r~~~li1ctde: ~S'sí.um-'la; par~· , qué:a pr'Oprie~~d~ ·seja 

· conservada•·•e . zelâd'a'o' · • E ·se·. a• prop ••led:l;de cons~'Stír .. em 
escrav~s, nliio a·jíod,erá· o · proprio ·senhor;,offender sem 
commettêr···um·lcrilíi'e; ' . · . .. . .... , ... ·; .. · .. 

u~ · SR;' DEPUtADO: - São ' duiÚr' ptbpdsiçõé~ ab'~b- •. 
lutas. ·- · · · ·. · · 

O Sn. SouzA REis :-:-Sãq absolntas;é veúui:de, e são 
incontéstà'\IE!i~; V' .. Ex: ·rlão p6íl'e'1negar1S't.'M · · 

Se se"diss-e:r• 'porem· qU:ej>Ol' esse modo o·. dono .de nm 
preilío não pódé destrui" lo com o. fim de recGústrui-lo, 
darido~lhé'outra ' in:tpottancia; sé\n incorrer .. na intêr
dicção iilh;tdidít( :v resposta ;é facir,.e e negativa; ;porque 
nesse cáso a destruição não foi o fim, mas .o·'·meio. de 
qüe o pr'oprietario 'se:·serYio·· para :'temi à r sua' ·pr,ap!'iédade 
mais im portan<te· e de maior valor; . . • 

Assim tambemj·:peio q'ue'diz respeito á ·offensa·que ·o 
senhoi• fiiér · a ., se1,1. ;cescravó; nem • ·aemjl'\e' Cónstitúir§; 
el~lt ~m. c~\mli;' po~s : que o. codigo · crimiaah~ec_lár~ que 
na o •e cr.1me· o.· castrgo· .moderado· dos, escravos . mit\g~do 
por sens senhures, . · • · 

O'Sif. EibvGílf!niT.t LóiÍA'fo :~A ' differe;nçà: :entre' a 
propriedade do' esct'avo''e a ptóprieâad'é· alisdlúta é evi-
dente. · · 

O· SR. Souzll' REis: -Segundo · a· nossa'con~'tfi.tdç1io 
nenhuma differen.ça h a · entre nma e; outra . propriedat!e, · 
oonsideradas arnb.~~ sob o:,ponto de visú~ da :pleíiitude 
d'o<di;eito,_ qüe ~ellas 1:~sul~<t parao dono. . . 

.A'leQl disto, ·é mconstitumonal• a proposta na .pa.,te .do 
art• 1 • ,·: que d'edara ing~nuos çs q.ue naséenim de',escra
vàs: E é Ü;foon$titudiol)al'esta dispooição,..p'qrqtie; ~stando . , 
declarad;o · ua cou.6itjtuiçãci .· que ' são cidadãos :hrazileíros 
oli'ilascilio{ no Brazil .... ç:u . sejíio ingeii,uÇ>a, ou libertos, 
b·em; com() que ·estes, te'rão direitos .po{·ticos ·mai~ limi
tl)dos.;do que;';aqnellea, f!:· proposta coin a disposiçii.? a11u
dicta.dá ,aQs;filh9s J:Ia8citmps das e>ct:avas direitos politi-
cos que a coHstituição não Jlíes cÓnceM. . . . .·. 

E com effeito, ingenuo é quem nasce de. pes&oli. .livre. 

d s/ .Ar:iiiíéAit A~itr~íi ;:....quem nàic~ li,He: 

o s~ . Soiiz,l.' REIS ':""- Perdô --me o ill~-tre deputádo. 
V. Ex. sabe perfeít.:rn ente ~il· es•a pallív'ra· vem do 
lat im, e qúe· eutie o·s httinos se· dizia inienouo o. filho de 
pai 1ivre; .nós que côn!Jecemos a condição do·· IJ.,mem 
pela condição da mãi, diz<'ow .. inge\uo o filho de rnãi 
livre, e_ é assi~. que .~e pótÍe dizer, <t~mo diz o ~obre • 
deputao(), que e mgemto quem nasce itvrp; mas nao se.,, 
confunda o que nasce livTe por ser filho de mãi Jivre. . . " 
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com o que ~asce l.ivre por<J.Ue seu. nascimento se deu 
~:in ~uma: ;.$;el'ta.''êpiic~,· !i.énd.o ,'!j!Uit ,:mãi ~cra.va. •,Deas.es 
m !'iénuos !O,'u ·.~'vié:s\· ·eotne qli~r .a emendá da ·conuntssão; 
:nã~; cogit,ou .a~ 'óblist;itu;içãb• ' .r r • • . .· . 

·'/Já. vê)nj' p,ri:ttah:tof:OsáilstMta'doresida.propostMJ.Ue>não 
podén,d,ó ser. in~en)los aquelles · qtie nascerem de;.escra, 
'l'as; 'li\B,~ · d,eclar!).nào~os ·tll:es;a.1tto pbstai> ;estilo· •crêa pi\l'a 
lib'élitosr cl)fu·fi.[virtlto 'á> ser: es~és ~eitil'ros:iilhos'·dé eq
é~.av.as{ J~~ib!l1'~ ; d~cl,a~âdos}11~~esi d,ireitps ' ]>ol.itiços. q\le 
a· ·1:\oij.:Slií tuí~ol!).ega ;aos'<l.ibett)>s,·: · . ·:. • • . 

~· 1"m<a' 1pii~1~;>!fiets;j~ell)é'l\ja'D:te'~~p~si~ão f>:itdesse .;,ser 
ad~~t9,iia, J&ei~á!.'Preciso'l!(i:ú'é\: o• fr!l'sile•·po)vú·~.a;a.'ss'emblêa 
c'ài!i• 'polie':ttÍ~ ( ~c·()nátjliaitités ;< ·~s]ía "il.al'i;lara:;(ião<;póde :le~ 
gis!air·; a;Jesá'el~i!,spe'ito ; \lffi' .c)ibe.\aquiéautóri)iar o o •:qr\!e ite,; 
:nh~-~~é''s;ol;p!,e'-a; in~R.riiJFtlf'eil9~alli~álle; •da· •pr~post(}uc~nr· 
lli ·dplií)á(}::~e; •dt~us lt!!iÍ;tmctol! DB~azi!eÍ'J'o!i~:')lotao;<eis . ,Por 
ae]t••taleJoito'· 1): it:lus!JraÇ~0 1 . <J~l'(Jil~e)! : tiyera'Ô' ·ÔCCàs~íl~~~e ' 
est~ar ;Vqltélitâo) •e, sob're::é)la,·•émittft•juizo.i c~mó .Co)l"- · 
se1h'etros!dé1<eil,tâd\:i'.- . · •· : :·. • ' '· ,. , · · ... . --., 

iMi'iili~ • opi~iji0', •·p'ois,· •sóbre·'esta ·. :p1at~ris_ · • n~o. ~,isó-

la'da.Jt~ ... \0 )ij·.'u. a·s.'.g .. ·.l1~ .. :ti'P,~~-.'·a. utorill:.· a.·.d._es :q. ue a<a. 'Qoi:lãó;. 'llin .. ·'" .bas,:IDtilto·:con•heoí'fras•do•nobne;']_!)resiilente!d:o couaelhoi 
qf!e;·~em ~~vidllt·t~rá.\\idO ·~~:us ··páré.céres, •e . ta:1vez 
Ihesmo'•óS·lti:Vesse•;oúvido· na· seíÍsão em•.que forão !l'pre
sentados, p01s cr,e10 que esteve presente. 

Refiro-,me nM o.pj,üi$:es ~ocSr• :Il!ttlíP .iJ.q.BQil:\;oJtej;iro 
e do ~r, ;Yisconde 'de. JeM_uitin}!.onha: O. 'sr. 'ViSconde· de 
Je.qüi:~Q.P,onhà, ó priméiro',,que'á résentou'11eStes Ultimos 
~e~pes· pt,ojeé~os -~o'bre .,a eríi,>7h .· Çãio d,o·élemento servil, 
trJ>tan'do · ãa · q1,la:lifiç~çao de· .· uos --daâ'a a fi:lhosde 
~~cl:àva,s;"aisse': «Uma: lei;ol'$:!J,aria · rlão deroga a .con
~fit)1íç~o, · a ~qua·~n~9 con~i,d~l'~·~geuuo· aquelle que nasce 
~!! esci'a):!' .. . '!! . ' , . ' 

· ,. 0 • •S:n. : l?n:ES~~El'!'l\Ek :D!J;.C0!1SBJ;HO · >~Js;_o, to~ •ilO!lteat.ado, 
ft •~Jl!;tP .C,!lljotfl~~p. · ,. .· · :. . . .. , . . .· , 

. J;> '~-li;' ~<ru;t"' ')uirs: ';;,/ .. E; r·~fiitl1la , dá . .bqnstitu~ç~o, 
açpre~.~e~.tou p m,;ç~~o çol)selP,e1ro. . · 

: Q·-Sn.,, iV~S.CONDE' •])o i Rro~Bli!A.NCO (P1·esidente . ·:tio •COn
•clhq) ·:.:-~E'<1li(Rla-únjustiça que .. ae faz ··,á .oossa ·consti
tjição·, •!que. não·: tem ~m ·si uma :só ve-z a pala-vra
escr.aovo. 

· .o SR.. SovziRErs ; -A éonstituiçã~ tr;<ta de lib~r,t9s 
e ,~!'!g~D,l}9"• .gy.aç.dq 4~c1~ta .que, ,são ;Br~zileiro~ p~ nils'
~td;os·nt'! .;Bp,tzrj,;§em. ?.u.viÍÍ!!; ,PI).l'll. excluir os !lscray,oa, e 
p9rtap,to. snp,ppe. a e;usteT;\ma destes.. . · 

Pelo 9-ue ·diz respeit? ao direito1 ~e· pr,opried!lde, · -~ o 
$r, ,Bar<~oo .• ,do. ,,B,omc]lettro qnem . .pos .diz. o· segUinte: . 

" Não .oppsso, p9rém, ,.dei:x.ar; .de separ,ar-me,.da illus
tre (O;Op:n:niss.ão. · quan.do pr.opõe a ·liberdade do ventre 
s.e.m• inliemnisação ,de . . qualiàade .. alguma. · Penao ~ssim 
por entender que não podemos nem devemos pôr em 
du v!d":, . nem .. per -um · momento e ew toda a plellitude, . 
o· d1~e1tb g,e ·jJropnedade ·dos. ·s.eub.ores .sobre , seus .. es
cravos no BraziL " · 

··Depois de, dizer ,isto, o ·'1!il!lSE;IQ'Sr. B,ariio ·do B.pm
Retiro, argumentando com o e;xemplo da Inglaterra e 
out~.•s. ~nações, · que • . ~nt·mdêr~6 não poder decretar a 
ut1noçao da · escrrviidao ~em mdêr:nntsnrem~se . c os ~e
l!'hol!es .. do valor dos respeativos escravos, accreseentou 
o segu~te: 

ci ·Como -•deixaremos .de applicar o .. mesmo pr1ncipio 
-Jlo· ·tocante · -aos_ fil·hos que -nascêrão das .eSCl'a\las .:na 
C?n~~iicht do ca:ptiveiro'l :Não tem pórventtira O ·nosso 
dir~t_ • reconheeJ,do ·sem.p1•e egmo. i~concuasa a appli

,~~'llo .;ás_ escra-vas ·do . .axu>m.a de dJtelto-pa.r.tus.sequi!-ltT 
tJtnl1iem .l :>) · · 1 : 

_4ihda S; ~x. ,dis ·e: . d~ão hav~tá D:istci \1igla9ão , 
-~~?ir!!:n~~ dp ,dJrel.to de proptleg!'de aue à conopitl}ição 
mdistwctamente mandou te~peltar)$ toda a·rMni-
~:u,de '1 >> . · .. · · · ·. 

· E!s, 's?ahq~es; â,s d!fas ailtorid(!;des qjle vos ··de.vem 
!!l!l.~t1~«ar 9-ue não .estou e ir , erl'o, .allstejltando ll . incons-
tJtUmon.alidade da. proposta. · · · 

O SiVOVIscoNnE ' no Rw~BaA~to (Presidente do éo~
selho~ :-Se o Sr. ·•B!>I'ão·,d:o ·Bom" Retiro cá esti.vesse, 
1/llti!<PR P01':re~~!le ;'PN posta. .. .. · 

O Sn, SovzA REIS :"-Niío lhe· fa~o e~ta injustiça. 

O Sa. YrscoNnE, no Rio-BaANco (Presidmte do come
!IJ,o) :,. •• ,.<Ni\G é;i.njustiça. 
. O . Sa. SouzA REis :-E' jui:Zv meu. 
. 0 ~11.. 'YxsaóN'nE po~RioL:BaAI'ico (J>r;esid:ente do ·conse-

ho}:'-J,Dile ·m'Q dec}aro\1. · " ·, 

· () !S)i. ~. s,~~,tlu. '' RIJis: ;:.:i~'. P,.i~&e, ' ~r.:' pr~~iâ,e)lte, : gue 
· a .. p.r~pos,i;a - .~r,a .. ,o~!!D,&~1.1;!.,_._ .q.Q.s .}>ri4Ç/,píos .. ~o pl!}:tidf>. 
cw~~er~Mi>r. :$' '.1\S~!l ~ P?!*f sgb~e . p :qq,al ~u : po-
d~~fil( , .. .Ji'íl!!\\r,7p,r~, !l, .. \i e . f!Ll)itr 1 .. , ,;p,m;q ue .. tl.!!J'I?i~-
m.~p,te :%'ul:J . , . .. Ma.s, , sel].,l;i.~r~~' ' é}Oi'V?so 
qu,e W.l.J.. ;p~.e .9;CC.J?ll~ ~~~P.g:P..'~\!lne<C? resp~~~~: <qll-~ ; ~)i~o 

. aos prmci'p~p~ . - ~<>. ~e:g,. ~rt~d..o \obng9.u,,.;gte .!lo s~p-~r-
l!l~4,q ~ . .P-1!6~-~,ye; il,l.ll~P.t~,o ql.J.~; n~~ P.!W,ÍI-P.&.· .· . 

,.,. . r. .. _s,qu~~~ q,ne1;r.a , ~y.a V:!~B:'!\ a. ::r;Pe-
<!fg,;J,,. . . "' '·no )111~,. H. ~~~PII' prop~S,p,ll-, 
pp:r,; qlllH!Jt, ,-,8: 'PJ;Q.)?P!;l.to, .4/!' .fq'r't!}gf.!!r!f. :~a 
1dé.a. '· d? ,&V~~~e~tp) a .p~pl)O!lft,q ,iJ.qs ,.Pf,l!l,C~I!lPS 
rehg1, acr,eili~r . que ·'•.eesa med,i,da 'ha. d\l ter 
~rnrid · 11o ' pil:i~ ~.'naql:!a de "e'1.ocitartille)lhlim 
cla,.rao I\ ·· · á·!~azê~la aé~itavel, .nem .:,se 
jus~ i~))~:_c~:P.' ·~ ~:ID:prudeo11Cia ''de'impêHa: 

'(] . ·:o na o,', . . .. . , ece •lsgo ; e pr~oven.do l\S' ~ps.te~ 
CO};'- . . qtàS' da s~a :pr,opesta, pro()Ur& ·hl.rar..de .- ,sr a 
resp~n~~apiliaadé·, ·átWÍ))lltÍ).do-a ~ão á ··prpposta., m~s á 
oppàlnção . fl,u'e nilsta lcasa 'aé'lbe té,m feito, •ao l'l'J.OOVÍiilento. 
d.a ' ]av_our~> a essa. resiBfencia1 ·ÇOmO ' disse O ,'1}r. ·pre
Sidente ·ij.o-c.óriseL!lO, .. qlle 'hoJe •fa..zem ·os agncilltôFes, 
e ·que '. porvéll,tura veriMo .a fa~er á execução da. lei, 
se'fôr ' ll.doptàü:.oi a ·mesma.pr<)posta.. · .. 

<? .. 15overno, . pois, conhece osperig()s de s)1a prop'o~ta, 
per1g~s !'que .elle . pi:oprio .. diz que p,qdem r.e~ultar .:da 
opp~~~Ção qlf~. si:Jffre ··e ~a· resisten,.cia· que póde 'ªeffrer, 
se ·tor•co,nvertida .emle1. . · 

s~. presidepte, ·aceitando, mesmo o •juizo de nobre 
ptejlr~ente ao ,cgn~elho, ~hegó com. élre ,á •CC)1S~q11ep~la . 
de·'q,ue a p~ojlosta ·,a;:uíc~~a perigos, Nestas ~o!ld~ç&es, · e 
P?rqu~! ce?>o já .~~ihousttei, a pr9pqsta (~ncoustitu~ 
c1onali torna-se · ev1frente. que ell'a .qot)tratíai ·-trunliem •Os 
prinçipios e a. iudoJ~ do pàrtid_Ó consery~dori (Apaiados.) 

· Sim, ·sen·hores, :o ' partido conservador retiúfl; . l;liante 
de u,ma idéa quepódet.tazer perigos desàsttosqi•']il,lll'a. 
o p'aiz. ('Appiadós ,) N erii ha partido a1-gu;n:i: ·q)lé, a 
não .ll.s!Jat de animo feito a aventu~as, pretü1d;a O&{{(\:~·o.s 
de prud~pte, inà~stjndo em m11.a i<j.éa •q:iiepóde< tpa:zer 
esses pertgGs. ·.. · ' ·. · · 

o 'p11,;it\do . li~eillk)~r sua' iridólll; ,por sui·r:Ws~i\o de 
anda.r na v&nguaríia •das,tefornias .que tendem -a alao\'gar 
a esphera da,}íberdalle, .. esse .s,irri;. ·esquece á~ ve~es os 
perigos , que· porventura :o.utros prevejão ·em· ~má ·.idéa, 
para leva,la a 'e\ffeito. E', Ilisso que e•~á,prii)cipa1m~nte 
a diff~i'euça entre . .<:iste ·e ~q1,1elle 'partido. 

OprogresõO das ir:!.éas é o prilpeiro moye~ do. partido 
liberal-, e porisso;ás v:ezes é elle precipitadoem·périgos 
que ·O par.tido CO ns,ervador procura-sempre· evitar. . 

O part1do couserva.dor deve, pois, recUar d1ante·desses 
pe~~:igos que , embora o "modo por que o nobre· pl'e.si
dente <!o conselho os apreciou, elle não duvida ·que se 
dêm com a adopçi'io da ;lpirOposta, 
· O SR. ' JANseN no··PA:ço :-Muito •' b~m. 

O 811. Sou~4- REIS :_:,1!,;\l disse, Sr. ,pt~~~gel).te, ··~a dis
cn~são . da -i:e~p.crf.ta _,á :f.a,lla do, thrGl\O ll).Uito ;poucas 
pal~t._vras. , ·n~as .diz ,;be.m .saliente o .. m· !ltivo .. de m. ~u. vpto. 
J.i)isse. cri) ~ejo s~ncera,mellte a emancipaçãQ do .elenle}ltO 

.,servil, ma.~ ·não -P~l0s .. m,ei~s 411., prç,pos~1; pq~;g.\te ~es 
trazem _,pel'lgos o.u p!tra a . ~Ç.ell- 011 par!' ,os mopr1~t;1'1pa . 

. E' ,oocaáão .t;l.e . d~n~tr.llr estp.,, w.ip.ha .• ,propo~ição, 
. en~a><>n ~o . p.,.r , co n~eq~ep,ci~··:tl•s ;09~s.\4,~J:" çi)es ,q,ll~ j lli,go 
.conventen•tes .• a··resp.e,~to ' };l:o ,pr.ó~<' c~g: .. que, .. &l\ . fl.i.~c~te. ·. 
· .Sei que · a libertação, \lo v~ll·tre é ;qm_a b.o:eita ,idé.a, sei 

mesmo que .e)la não. .é , re,J?ugna:If~e ao,espirito de .muit<is 
pro.p~iettm.·ps .,por, que .. v~i.ão .. a&~i!ill.P~di,do .. o .~t;ltepesse 

' que .p.o9tá!J ~irar, ,dp~d,rvews:Ae . ~A\\B, .!l.SCt;I\:V!ls; .,llll!.s a. 
l~i>er~aç~.o .do· :v~ntre, de&dE1 \iJ:l~; l)~o . í!f~r .\\'C.Q~p:jollbaila 

· ~e : me~hd,a ,.ta~~; qu.7 P,l'l;t;l!/.,ãq, !ll;ll, re§~\\~õdo, .~ ,,paz :.e J?S 
;111ter.~SS.es :Q.I/4. failjl;Íih.\1<8 e, ,d.Q,S• ~l;CUlJ;Ç>r~s, 'lP,ll•lem. g~pal 
. te;.in .. @:ande nnme~o .<).e ~s!ir.avqs, _p,e(le a pruçlim,oi~ ,,qlle 
.nao seJ.a .. e't~b .. ele.c~<l>.a.:.ew!Jeh- , " . :- .,., . . 

.A lib~rtaçã,o ,\lQ Y.el,lt,Fe Ar!\#a. ,ell). ,11:W, 1 f~tU,ro , ~~o 
mmto remoto d,issensões no ~eio,,~s f;wtili.lls e ;i.'.i,n,
disciplilta uu.s .. faJ~e!!da.s.,:: d,o .q~te .r~uí}t,QJ;iR1Jl ·:P~túiba-
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ção do trabalho e. a inquietação . d~ -- espírito .dos -se
nhores. 

Se assim não fôrã, Sr. presidente, os proprietàries de 
escra.vos não repellerião essa medida; e então, _ de_sde 
que ella não fo_<se inconstitüeional, _não m_e ·ergueria 
eu para contran!ll' o pensamento da hbertaçae do ven
tre nem tantos olitros o combaterião como têm feit~. 

Ê tanto é exacto isto, que proprietll.rioi! ha ,ue ·têm 
libertado os .ventres de suas. escr.a,vas em· differentes 
parte~ dei Im~etio, e,_~;m~tos dizém {)Om-·franqueza -qúe 
nenhuma duv1da . terJ,aO de fazê~lct, uma. ·;v_ez que· o· go
verno déssé destino aos filhos dessas ~scr;tv.as. 

·Ainda hontem ti:ve. occasião. de .offereceP· á :con.Side
ração desta· augusta camara· u~· r.epr~s'}ntaWí,o-xl.á. !re
guezia de Una1 de Jb.inha pro-yinciai cóntra-_a·,propiista . 
do governo ; representação · na . qú~l .. :íigul,'~ '. e:s• .. · séu8 
primeiros agricultor!s, e proprietatioll'.; "' :: .·::;'<'}':·. · -~-

Os .· representantes . maW,.festão-s~ ·· ~4~' . fra eza, t 
árgume~tando __ por in,i>d~ a. f~zer_ ;ca,ll!:(if __ . _ : ~~~ 
_pretendem que . a prqpost~ . _na? .. t~.m , .. ~nc-o,n:v,:rnlent~, 
qualificando-a <fe desastros?- - ~ · a;~zen~o :~esm?'' iJ."\l; <n~o 
é a: libertação do ventre que ;o~ allsusta,, l:!IB:'Jt':rur cons~
quencias que d'ahi hão ~e y~r, d~ád~ ~u~ áM :siml:iores . 

' das escravas ficar ·!I Qbr1g~ça9 d~· cr1ar .e ;mante1· ess~s 
que,segundo a propósta,devem ri_ascer livres i e _accres-
centando que se os poderes ·pubhcos pro-porCionarem os 
meios _necessarios para a ·cria.ç![o e educação desses que 
assim o governo quer fazer livres, e nisso.ficar o mesmo 
go:verno, nad!l terão_ que dizer. . . . . 
: .Já vêm, portanto 0s nobrel! deputados que a repugnau
cia que ha pela libertaç.<io do veBtre,_ não . é · porque, 
corn_o disse o nobre · deputado que me precedeu, o sor
dido·interesse dos senhores · das escravas está lhes fal
lando na slma, não ; não é essa a · razão ; mas porque 
não pOderão, sell! sacrificios _do toda a ordem, os se~ho
•res das-escraV!\S fica;r com " pesado ·, o.nus de cr1ar e 
educar os filhos de taes escr(l.vas, com~ '1ivi'es, no seio 
.áas 'suas fazendás, onde vão viv:tr conr os pais, irmãos e 
OLltros' muitOs ·escravos destinados ao .trábalho. (Apoiados 

. ,iJ.a ntin<Íria.) . / . . ":·· . . ' 
· Este ''e. <) · grai\de inconveniente dessa idéa da pro-
posta.· · :_; .:," -- . · . . 

. Nàà ·· têm_, _,porta:nto, ·os lavradores o pensamen~ - !le 
man"t'e.r· <l: ~tatu .qup, nem de se opporem systematlca
ménte á: ;libertaÇão · dQ 've!ltre ; · tQdos quer.em concorrer 
para a :gra.nde obr~- da em"apéipaçâo; mas J?rUdente
mcnte,- para _que -seJaO · aca~telados to.dos. os mteresser 
Cilie se' prendem ao grande mteresse ·pubhco. 

E a,ssim é que penso taii)bem, Sr. pr,esidente. Se o 
·governo póde estabelecer a,sylos, ou casas de criação e 
educação capazes para manter os filhos de escravas, 
que seus senhores prefirão não criar, proponha-o, e o 
corpo legialativo autorise essa medida, e grande resul
tado se colheria, porque muitos senhores boje prefe
rem libertar os filhos das escravas a carregar C()lll o 
onus de cria-los. 
· Em todo o caso porém, eu não daria meu -.voto pará 

que a lei obrigasse 03 senhores das escravas a mandar 
os filhos destas para esses asy!os, mas sim para que 
livres fossem o.r que para elles mandassem os senlro
ree. Ista é o que constitucionalmente podemos fazer. 

· E êtisse, Sr. presidente, que grande resultado se co
lheria, · des8a medida, porque ·uma vez aceita por al
gm;s la vr~dores, como. os factos · fazem crer, q e:"emplo 
seria segn1do pela ma10r parte, e em breve ficaria esta
belecida "no paiz a libertação dos nascituros filhos da~ 

· escrava~, sem offensa do direito de proprie-dade, e por 
actó . espontaneo dos senhores ; a<i mesmo tempo que 
·esses· libertos seriio educados fóra dos centros da es
cravidãÓ e por conseguinte isentos doa vícios della, 

' 'Assim, pois, Sr. presidente, se o governo abraçasse · 
essa medida e· o corpo legislativo, se compenetrando da 

· convenien"cia della, a autorisasse e abandonasse a idéa, 
muito séria, de fazer livres todos aquelles que nascerem 
de escravas, procederia antes de tudo com respeito á 
·constituiçãa, mantendo assim em toda a sua plebi
tu.de o direito ' de propriedade, e marcharia com pru
deucia, porque attenderia ás conveniencias sociaes e aos 
interesses reaea de tedos. 

Eli"sa idéa, porém, não occerreu ao governo, a quem 
aprouve an.tes atacar a propriedade directamente; e 

nio· conte~ te com isso r impez a,o~ senh~~es ·!l:ls ~sçra,vas 
0 ·onus · pesadíssimo ·d!l eria): !l educai' o~ . filhos . dlj.s 
mesmns escravaa1 que elle chama para a soc~e!].a<}e çoJlio 
se de ventre .. liv:re hoúvessem .nascido .! (Appia.do~ •<!<t . 
minoriw.) . . · .. . ... . 

Os Su.stent&dores , da proposta dizEtm . que os ~enhores 
são iademxiisadoa, segundo· amesma J!>toposta. Sr .. pre
sidente, a proposta - consigna uma !ndenmisa.ç~e. Pl>~ 
.cada filho d.as escravas q:Ue cheg~ á !dade de ._8 - an~(la, 
mas a titulo _de. pagar as despezas da <::ria~_ão e _nã.o de 
indemnisar a propriedade, p"orque é a idéa . do governo 
.fazer os riasÇitur\)slingenl,los.·; '·portanto, a indemnisaÇão 
·com qt~e se ai'gn!llent:J: nãó' attend: e!D :q,ada-;1. s~rte dós 

. s:enhói:es n? '<!,"?-e r~sp~ta ~o seu dir_eJto .de .p!_epriedade. 
.;·. :E, _que· mdem~l8a?Ro e _eas:;\ 'I Ella- ~on~1s~e em um 
• t~tJi;f9 ·. de · va:lór pen:vel, · que apenas da · direito á per
-~êpÇã'o d~;_ quantia ode 36S armuaes,durante 30 ll·m~os. 

FJ'o.yerlí. porventura quem se . encarregue de criar, 
-- como'li'vrii, 11m filho de escravásua, mediante a quantia , 

·.'anliuit't ,'de 36S 'I .E' porvent11ra semelb,ailte · quat;~tia 
·: sufficiente.para indemnisar o trabalho ·e as despeZ'\S da 

, criação de uma pessoa durante c~d~ &~!fiO> até .oomplé
tá.r ·a i<J;ade de 8 anuos 'I Ista é }rnsorio. , (Apoiádos da, 

. ~ mi?toria. ) . _ 
· ··. O Sa. PERDIGÃO :MAL:IIEIRO :-E' a~sUl·do. 

O Sa. SouzA REIS :-E não é sómente o trabalho e a 
despeia da criação que o_ s senhores h.~o de soffrer, 'mas 

· tam"bem e _grande desfal.que no serviço das escravas 
miús, porque se os senhoreJ; em ge;al, se compenetrando 
das exigencias do estado de gravide~ e .dos cuidados 
que. as >nãis devem aos filhos durajlte os primejras 
annos; eoncilião .bem as necessidades de seu sel,'viço com 
essas exigencias, e as es.cravas hoje,. quer !lurante a 
gravidez, quer no.s primeiros annos doa fill!os, se sujeitão 

·!em inconveniente ao se~viço, é iéra de duvida que, 
alterada a condiÇão cl.os filhos . das esc:Pavas. per 
ioiça da lei e não pela lil:Jetalidade düs senhores, 
as mesmas -escravas ·se julgaráõ aut_orisadas .a .- .esqui
varem-se do.-~erviço durante todo o. tempo de sua gra
videz e da ari\á.mentação das filhos, que já não são 
propriedade de seus senhores, .e que ellaa mesmas pro
curaráõ criar com mais desvelo, pelo facto de · serem 
livres. . . . . -

E qual será o remedio contra esse · pro<:edimento que 
tenhão as escravas'/ O emprego de mei·os .coercitivos 'I 
Serão talvez motivo p·ara os perigos que prevejo na 
proposta. (Apoiados.) 
· Cnmpre aqui dizer c~m toda a. franqueza que a pro
posta do governo é muito prodiga de direitos e favo
res para os escravos em geral e para os filhos das es
cravas, mas -- nenhuma disposição contém favoravel aos 
senhores, nem ao menos pelo que diz respeito á ma
nutenção de seus direitos em qualquer. emergencia. que 
se possa dar, e que possa pôr em abalo ·seu pleno di
reito de senhor. (Apoiados da rninor·ia,.) 

O Sn. PERDIGÃO MALHEmo : - H;t de ser á. luta p,ér
manente. 

O Sn. Soun REIS: - Ha de ser a luta permanente, 
luta que resultará da nova condição que a proposta 
quer dar ás escravas. . 

Nem Ee diga que a proposta, consignando sómente a 
liberdade dos fi!llos d:ts escravas, não altera 11 condição 
destas . . Fa6il é de comprehender que se engauíio 
aquelles que assim pensão; a liberta v~ o :lo ventre dá 
ás escravas uma certa elevação moral que as exaltará, 
e· com razão . Assim considerando eu essa innovàção 

. que a pi·oposta quer faze! na es_cravid~, pen~o q1_1e' a 
condição das escravas Jaao contmuará como e hoJe, e 
prevejo confiictos de que ha de .resultar o affrouxa:
mento da disciplina nas fazendas. 

E porventura, senhores, não ha grande.' inéonve
niente "erri arriscar-se um· >emelbante estado de cousas, 
assim p:~.ra a socie<i.ade como pará a escravatura 'I 
(Apoia;des da, minoria.) · 

O escravo entre nós é obediente, amigo de seu se-
nhor, e este o trata nesta qualidade. _ 

O Sn. PERDIGÃO MALHEmo :- E' mais bem tratad(} 
do que muitos livres de ~utras nações. 

O Sn. Pn~srnENTE no CoNsELHO dá. um aparte. 
l 
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- O .Su. SomA. REis:-E~tretanto a proposta considera · os senhores · como-inimigos doa escravos, provoca a in
di_sciplina entre. es~es ; o que h a li. . esperar 'I Perigos. 
(Apo·iaàoa .àam~norza.)' 

·E' esta a minha -tereeira proposição. Senhores, querer 
demonstrar os perigos que esta proposta provoca, em 
vista das considerações que tenho feito, seria sem 
.duvic1a .. o mesmo que querer demonstrar que estamos 
em pleno dia. -
· à sn:. PEiiDrGlo MALHEmo :~Apo'iadc>. ~- ' "· o Su. SlrOZA REIS: ~· Si~, poJ;que ''tôii?s' coriip~ç~ 

hllndem que n9 meio dessas ê.ifferentes. cjrcunijltanC_t~s . 
que se .vão \]E.r, com a decretação da lib~rdade .do ;v:eiJ,- _- . 
tr~- e.d,a obrigação imposta aos don9s qas escra':"'-~ P,ç 
crearem . e educarem esses que assim vão; .:ilasce.r '~Yl'~~'-
e· por conseguinte tê-.los no meio <le outros q-qe sa!t~~..; 
~ravos;é !le. primeira intuição o receio de graJl:d.es,.ç;n_o-

. · taveis perigos;. e tiío graneles e tão notaveis, que é l!l!laa 
p<;>r -. ·esta ra~ão que eu penso e -digo que depois·. 'd.e~~!l. 
lei .a , eptancipação geral é de. inevitavel conseq,uenct!l.í . 
sem demora. · .. . . . 

E tã<» perigosa é a . proposta que, se o governo llls~sttr 
nella, breve c~egará o momento em que. eu possa ~~e!-" . 
ao nobre prestdente d.o conselho : as mmh~ prevtsoes 
realizárão-se L E' crença minha e muito sincera ; faço, 

·porém-, votos para que isto não aconteça. Nem spn 6l 

primeiro que isso diz, outros já. o disserão. E o que ·se 
tem respondido~ "Qua-lquer que seja a . medida q_ue 
possamos tomar sobre ·este assumpto h;~, ele fazer ·rece1ar 
perigos. " _- Não ·.est<;>u longe de pensar d~ste ~esmo 
modo, e até digo que desde que esta questão fo1 ven
tilada, que temos _perigos imminentes. _Eu os _trago, 
pel't&nto, .de mais longe ; mas . nem por lSBO de~xo de 
dizer que, emquanto é tempo, preparemos o pa1z para 
r.ec.eber . o ,golpe, , qualquer que ~~ja o . seu a:lcance,. em 
vez d.e provocarmos cada vez mata esses pel'lgos. 

Está, porventura o paiz pre.parado p~ra isso 'I E' es
ta a -grande questão, da qual Já. outros illustres depu~a
dos se-temoccupado, -mas-por parte daquelles que têm 
sustentado i propost·a, tenho visto que, -ou ladeião a 
questão. ou dizem com a maior franqueza .que não ha de 
haver nada.!- · · 

Senhores, o paiz não e!tá. preparado para uma emer
gencja dif!i<;~il, que mais provavei é que se dê, como 
con:sequencia da medida proposta. · 

: o sa: SmõES Lo;ES ,:_Apoiado. . 
O Sa. SouzA fum! ::__Eu não sou levado neste juizo 

por · terr0res infundados, por c_ohsiderações que porven- · 
tura pareção suspeitas ; sou levad.o pelo que é natural. 

o SR. PERDIGÃO MALHEmo· :~Apoiado, ~a logica dos 
factos. · 

O Sa. SouzA RErs.:-0-motivo que tem actu;1.do sobre 
o governo para dar a esta reforma \)m impulso mais 
accelerado do que devia ter; as esperanças que assim se 
fazem crear para aquelles de quem a proposta não 
cuidl1 directamente; a nota vel alteração da condição 
escrava, que faz a proposta, são,.no meu entender, outras 
tantas causas de 'de•graças para este paiz, e · taes, que 
seria preciso que o paiz estivesse de antemão preparado 
para conjura-la a tempo. 

O Sl\. PERDIGÃo MALBEIRO :,;,Apoiado. 

O S~t . SouZA REis:-Mas , senhores, o governo tem 
consciencia · de que o paiz está. preparado para. isso 'I 
Não, não póde ter ; e infelizmente o paiz não está 
IJreparado para isso. ' . 

E por que d.espreznia isso, senhorla d,o governo 'I V óa 
que tendes sustentado esta proposta com o .ex e_ mplo do 
que s~ tem praticado em outros 1 aizes, bem sabeis 
<1 ue alh? governo J>repa,rava as co usa~ para que o -grande 

- aco~tecrmen~o na~ trouxesse coms1go a desgraça · da 
naçao i :rnedtdas ~~ff~rentes, de força, de acção eflicaz 
da poÍLCta e d.a JUBttça, e de trabalho, foi o primeiro 
.cuidado dos governos desses paizea. 

. Entre nós, porém, se-não procede assim ; e, Sr. pre-
8tdente, os nobres presidente do conselho e ministro 
d11. agricultura pensão que a proposta não é diuna de 
O}lposiçiio por esse lado, pcr~ue ·a opinião do paiz se 
manifesta pela idéa da emllllctpação. 

'! 
, ] 

E' p~eciso fazer justiça a SS. EEx. ; elles não dizem 
que a opinião do p~iz s: tenha manifestado pela proposta, 
mas pela eman01paçao. 

Mas, senhores, não é disto que se _trata ; eu já. disse, 
e é uma verdade sabida; não na neste paiz quem não 
queira concorrer para a emanci{lação. (Apoiados .) 
· O -que cumpria ao ·nobre prestdente do conselho, ao 

nobre -ministro da agricultura e aos illustres sustenta
dores' da'-proposta, :era demonstrarem que a proposta ti-
nha o apoio da opinião do paiz. · - . : · · · 

o s~. _FOi'jTis : '_:_Apoiado; não t errí. esse apoío. . ., · -. - . ' ,, 

· ,.(} Sa. ·soviA REIS :-E' assim, senhores, que os no
bres pxesidente ·do• conselho e ministro da agricultura 

. n,os, da9 -como ·:pr?ya ;desse apoio as pa~avraa· dos presi
. · del!ltes;-o;J:e·,pro;v~:notas, nos seus relator10s, os actos das 
· ~irse.rQ~l!M : pro'vinciaes, · consignàudo quota~ 11arli. . a 
l.t~-e~~-çao de'< .e~_cra':os, o -que, além c!e constttmr opt
!\J.~() :<to,. .ppdet-publico e não nacional, prova apenas 
qli$. jlaa pro!iJ.iícia~i dos poderes publicas te;n:( partid.o 
ni-e\lj.d~s- ~e.ndent1s á. em_ l!,ncipação, pelo resgate; nada, 

. pórém, ,,que ·. illa111~este edhesão . ás mediçlas da propost!ll 
em: discuásão. · · . .- ,.(. '· . 

.' ' o· Sn . . 'PimniGio-MÁLnmao:- Apoiado. 

· O Sa. SouzA REIS :_.....;E ao contrario disto q que te
-mos . visto~'Representações diversas condemnando essa·
pro.posta: Dizem,• porém, os nobres presidente do con
selho e ministro da. agricultura que nada podem expri
·mtr essas representações, parque são, não só em pequeno 
numero, comó tatnbem suspeitas, por partirem da.quel
les que são intereEsa,dos em que -niio se fàç~ a emaqci-
pação . . · 

Não, .senhores, essas representações não podem ser 
co.nsideradas em pequeno numero, porque sob'em já. a 
vinte; é· çlesde que attenderntos que el!as corresl?ondem 
a um grande nuoleo de força productora do patz; não 
póde prevalecer contra ellas o numero, e-· menos· .o ar
gumento de qne são os interessados que :representão. 

Querer-se argumentar com o facto de·· ser interes
sado quem representa, é dar o direito de .dizer-se em 
contrario: E como dizeis· que muitos fazéndeitos, e em 
geral os do norte, opinão em f~.vor da proposta, 'f Por
ven~ura alguns têm re'presentado a favo~'/ · Seus reaes 

· interesses não são com ella prejudicados 'I ·Oú. es con-
siderais uns imbecis 'f - . .. • . ·. -

O que é facto, por.ém, -é que, ao passo que. se apre
sentão aqui representações . contra a proposta, ·. amda 
nenhuma veio a favor della. - -

o Sa. CARDOSO DE MEiiEZES : -:- Seria ff\c;Ü se se qLÜ-
zesse. · 

O Sa. -SouzA RErs:-A questão não é de querer ou 
não o governo que haja representações QOntra ou a 
favor da proposta; .trata-se das pessoas : interessadas, 

-e com todo o direito, no assumpto, as quaes têm repre
sentad.o contra a propost?, ao passo que a favor della 
nenhuma represent 1ção se apresenta, a niio ser 'de so
ciedades ematicipadoras. 

Senhores, e porque se diz. : cr Se se -quizcsse havia re
presentações· a favor'/ u Pois ha quem as promova con
tra 'I Se ha, são os interessados na questão; . esses não 
as promoverião a . favor, ·nem quem quer que fosse 
as conseguiria obterdelles._ . · 

Quem promoveu essa representaçãotquebontem tive 
a honra de apresentar por parte dos proprietarios e agri
cultores da freguezia de Una, de min~a província 'r 
Farão estes mesmos; . e nem póde entrar isso em du
vida, atépot·que esses cidadãos não dei:xão suspeitar ·o de
sejo de fazer opposiçiio á. proposta, pois que declarão aGei
tar a libertaçã.o do ventre, e lembrão medidas, com as 
quaes seria-talvez, por outros muitos aceita sem repug
nancia essa idéa capitàl [ia proposta ; tendo, p'orém1 a 
:franqueza de di<er que sem essas medidas rião é a li
bertação do ventre aceitavel, pelo cortejo de medida5 de 
que se faz acompanhar essa idéa, na proposta, e por não 
prover est:1 aos meios necessarios pam que sejão criadQs 
e educados aquelles que por lei se quer declarar liv:r:es. 

Nem pareça, senhores, que o facto de ter chegado 
a esta casa uma representação apenas das províncias 
do norte . seja motivo para acreditar-se que alli nãG 
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~e .sente pela proposta ~ · repugnancia que aqui se te!ll 
ma:lli:fést.f(do ttãocc!al'Alliill~: .·· · · ·.. · 

, Nip.; • é,p~o'nãp,J!)lq~,qú,tl"~g.erih@S!iif.Gl!Í11<' . 
cias não se manifestão . nas graJ1-'d;.eàiíq,uest(iies . Jp~e;1~e 
agitã.O·, · no't'J!!aiz, •tqu(l;nd.-e·: ro · (:g'~tno·~,t_e,m · <toJ;P.~d.o~l!~i . 
r.esolv~~ias; : · . . . . . · 

Qu~nl!;o -'l(ip é o •nobr~ · p~esi:d'lllte · ::do;; cons~l)l,o .. que •.~m 
ta!l-te,s,·;o:q,t·rj!;s .q,Resf<5esrqu~ Bll'4i~in. levan.ta,do;;e1lll!j;U_e;o 
go.verno,ge ·tei:~~ ·visto a:bl'aÇPs;c_orn '\i:ma op.posição"ne'sta 
ca,m!l;ra1 ·~,·~té, <?.om ,n;~i.lst~!lO~I!f•~~smo,,<!l;~o.s;j:~l1!f'lses_.i!lte" .· . 
ressadas, as provinçia5 · s~;~ive~êA.i''$.(!.\li;tê~~- iE';;o. :·· · 
movim~nto ~qil.i o ~~gjJ.1~4pr:<,~!l.é.9$iPrlâo; .d,\lc_llÍ),Í!;UeiF~ 'l\1\l 
se póde ~0m·~oda . a-cer.teza 'd!Z~r ·que, -~e· ;.as ' laiV:riJ.do~/~, 
OS:)Pf0P9!\4!-r!0B·P.!l cescriJ.W.S·'"e ' li: ~ · · · 
sQ)ieªt P:e~~~ .. ce:lJ.~ci-, · · 
pré:l;pJ"i.etl\rios.ide 
pr.oviJl.\lÍ~~ - Íill>)ll~ 

,: N;l.o ;,i~terpf~t~is~ \pl)pt 
·_co~o ,aM~!!ãG ,,á ·;ptO;FMf 
rn()r-cio na·,pre;viq!)iiJ. !lo· <R 
te;r ·e!'ll,· opposiÇiia l\0s 
r~p~itO: "l~es~· gr,&J:! 
~-i.~ses: ,.c;J,os-·agflccglto•esr, • &11.8 · 
do Rio de J~neiro, e das-qrl,e .I!J 
daqtii. se achão; e qui) pQr: .isso ,têili..;ip' 
de prompto. · · · " · ,_. · · , 

. Sr .,pr,e&jdep.te, ;p~~,oiso; ,pôr · termo ~~ 1-:~il~~ií~·:tJ,11e tti.,..- · 
nha .d,e;;e'<l'peJ'ld.er .sol) te O-·!l<aBllm!i>t~, ·.e·.~ouj fll;'z'ê~l'o'. · · · · 
. ÇontJ•a :~.:p~PpQs.t:~. •s.e,te_ll;l '-ªll~gAdo· . ~iilta;.fl~ e~v.udqs e. 

de· d~s:1iee,esf\ll>ri0S ::pl!ra. ·PJ!.m -ÍlesPlv:er~se: e~W; , inaglia 
q~esti[i.o. ·. E o,JqU,(;l se ,Jem . res.po!i!lid.o· ~ , •. Q!le · · ·~~>-· ' q,l'!~svão 
te:m:§id.o l,'t!WtQ - estuga,da1:- s~~e:,p~oy.a ;diss.o. Ql?.di,yros, 
pf!.te_ç~r~~ e ;pjQje!)t&.s 'ªób<-~> elliJ. ... ~em- ,5ido es.tudad;J. .,.a 
questão, . Sr. · presidente, é verdade, mas pelos sabi~s, 
~Qs seW!;g!l,PiMtes;. sãp, :p.ax.ém,,.es~&e.St)lqo~.mesii)os que. 
<!~n.~c•ã:o :a.f!tlta <j.e !l<'liVP.S .• e~t!l<los, por.qne •em.u1timo· 
:res:riltado }todOs ess~s tra)lalhos , resel).~em~se da ;.~~ta 
ile . ..aa.!l.os:• pallll;c· res()lver a.s :Piais-pali>i~t~S· '<J:\'I;eàWes 
qu~ a\ eiQá;D.l):ipaçãQ·en(lerr.a. ·. ·. .. . . 

J,>qrv\l_ijt!lr~J.; · · Sr, _; presiilE~~t.e; , sl\o . ess~s ,os estad!>~:;para 
. 'os. quaes~nós .--e. o. gpverno-õdev;em_qs .app.ell~J.r, .,i!-fuPL;de 

se .reselyer ca · g.ues.tM~ Nã9,;;alé.tp::.da .• ~&t!!~i$ti~~; !;qli~é 
i.;n.<j,is,pe;n;s.ay;e1 ;\;q:ue .. ~e ' ~II!Çi!,, _.wisto<que 'llii:O $e j)gp!I!ÚJ.ceit 

: pop~l~ãJ:>.ewr~v;\;: a.,,au(lJ,e».piad:ps:sen_hçres1~~escraV;os, 
~· pnne!,Fa}IQ~n~ 1dps,>lav;ra,tj.o~;~~s~pu p mqn:e~'~to para .q.ue
se oonheç.R. •o .q~e,•.d~ .. melhpr ;§e · ·p.ód!lcc fl_l.~eJ:,:i.são eatudos 
indisl'ensaveis." (Apoiad_o3.) .. ·.· · . . · · · 

-:N~o j:ulgp,;p,or,ém, ~mp.r~ra perda., a !l~~cussão qu~J tem 
lla':'ido . nest,a. ~!ISS' (iffi,qlaii.o~) ; , <l• é -minha opinião qJle na. 
presente sessão não · deveíiao.s . .I~zer :mais sobre es.te 
:as.sup;tpto, d.o q:ue ~e~etar ~ei.o~ para que o .~o:v~rl).o nos 
halMite ·a· •·ewlver. -a. ques.tao ·com os da:dos lll'dispens&- · 
ve1s para isso; e, se ·as forças do cofre o permittírem, para 
que se.autorisem-libertações, . princip:Ument.e no sexo. fe
miJ1ino . e na idade m.ais .provavel •de. terem nlhos. 
(~poi"dqs.) . 

. . ~sde que o corpo legislativo fôr habilita.do com 

os 4i~.<ls jndispe!ls~:veis, .!> • · 

·tii:*:;~t~~:a::::rui=d~~ 
!l~~~-que .. ~M.as,;i\lue, p.jlD,SQ , ev~ .· · . 
c~tãd~,.est~,~allê!lO ;o;JJ;,ess~ ·p:'iJd~r;,se• . ~Zef que 
q!(ere):l1·>pôi'·\llnJC'91\l1oV- ft!&: :r~!la .,fl:j,• .g~ne11esa ,if!éa fia 
emancjpatiio. . . . . : .·· , · · 
''li: .J;iem.pll(reça!que>assim' :prQ.I\l!del!.fio ·n6scpt!ssam<~s, ser 

el!,nsjlrados ;: .. nã9, 'nós . sa,tisfa.ze111os perfejtal'!len,te ,_,a 
;~a ·falladi · ,_m..n_ k~~~íP._ .~~~!.I{ l'dl.J_:Q;I!J. iliPê!lôu_, o 
' <l ·e prece,ueu. . . 

' f/ljjlfji 'A~i~te · anéiegàde, .P:tWc~, 
a~: n~o"e para ffJle ·a-,ql'!estao.,1!.Ja 

. q_~~r, e J>iT!j ,P!!><~ ; g_ue o s~j~~; _ 
·mu~to .tento.e,cJol'PUm~p.ecça9., 

. .. e_iPJ,.me~t~ ; os. inter~ssés 
plesm:i~~t:~f~wquéi, 

á .~ecusar ; e~tpu . eertq •e.,convé~ci
ãºi p~blic~ •4C~Jr4-' àatis~it~ • J)oxn<' ~a.nto · 

. . . o D,io ·•tlull-1mi sobre .{,tãc) i.mport~rite - as'-
,~~,~~.Pt. •, .(A]!Qiados.) . . . · . 

~:· •' . . ~t, : poté~_, ~ .goyerno . ir ·-:t;ó-ais )~ng~f e ' p1,de 
· tpilas .as · difficl(ld~es que ~e ap~:~~en:tie, · ~ntao, 

)iU,o , o .J?,~ip4ipio :lcolistitmjiónl1,l, ~st~b~lei;a , os 
. . ·.I:Iar .-e ~ducar' ..os ·qu,e·. n.ascerem de ·escray-as 

. d;epp!l! !Ia lei, . J'llail Ví:leix~. a'Ji])erda'\ie ao~ sell.hores Jle 
Pol5,;'ê'~M;}n.~~.o 1faz,er livw~,s , a<;~~~lles . · \].t~e por•sna ~ene
ro~,!d_alie . g_UlZ!l~eJ:l'li q'IJ'e ; o se3ao; ,-mai:!daJ').ilo-os,p.ara ,,os 
es-tá:bê,le~iilj,~)l~.oª :~\1~, o· ;S'~V~l:R? c~e~I;·, · ._ ·., · 

Ç? .:P!"?.Je~~ -~~- ~ls<:u~'~~to, ·. ~:!' · ;p]oe$~~~!1~ 1: :J;lt~~a, il 
mn:tt<:, a Ie~,sl'a9ã9 . ~~~ste~~e, }119 :"q'IJ'e} fliz -,~~p~~ ·~ 
r~~a?qe,s ;dos ªe.nhores COIJ;l: ''~s 'escravos:; C4PQJac1of~) · 

. ·E; .esté um po#o em·que a ,prpp_osta1lwtorna. a •olho~ 
vistos ·djgn,a ·de •tod:í, _a.consi'dérfiÇão, po-rque m~ >Pa..: 
rec~ •nill. graJ1'de, perigo alter!l;r -:ii: legSslaçã'o· .a esse ,-res-
peite;~ .. ··· ·. . ... ' ·. · .. . ·. . . .. ' . ·;· ·:: . . 

~.o·'tue · _·a~ -~~sj>ei(;o '.íís, ~~1Mõ~.á>7!"J;r~'~s, ~enl:ror~s ·e 
.os ,.~serayos_,; ?B o .que ·e.xiSte:; fa~Jil.-se. - ~ ·que se 
qmzJlr, rse a.7;er, i!!l:·o .. gpvernq :tem metos:pal'a 
issój} e .. con 11-r· 0 ·.· • g8,rantia'da segm:án~,a i.ridi~iduàl 
e·tranqlillidad:e ·pú:lllica; nias' · il~ se'!a;ltere:aJegisla,ção 
vigente no. que diz respeito ás relações éntre,-o.& -senhóres 
e .os. espr.airo~. .. , . .' . . . . .. 

Não seyá , ui!'Una.Ls~J.hen.t.e, p!!,ril<J!> q~e ~iim~P!Üil<IlJ.lln~ 
da economia das fan;úlia~ , ./ma,s ,~nd.a,·co~ ·>telj!,f~âp, .a,o 
trabalho da lavoura, qq g;ual.o paÍ)I .~irª' pS.êllW3 g-Í'IU!des 
recursos. (Apoiados.) ·· . · 

Embora, senh(i!ies, o .-assumpto se · prestasse e --e!l de- · 
SE(jassé O<lC1}paÚme,ainda .de outras• COUSidérações,.julgo 
que <devo ,par , tePmJJ a,qni ·.ao· ·meu •disc~rso, -e, peç.o"'vos 
desQJ;i}.p,a ;pçr.1texJ,pPr. tÇtnt0 . t~mpo :a'b,usado da yessa 
attenção. (Nilo apoiados.) · · · 

VozEs:.,-,Muito:bem, ,muito ·<liem. • ......._ 

(O -orq,dOr 6. cgmprimen1iído.) · 

., 
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